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Geraldo Paulino Santanna é uma testemu-

nha que nos últimos 50 anos conviveu com

todos os ~overnos em Minas Gerais.

Acompanhou arranjos, alianças, disputas,

derrotas e vitórias. Apresenta documentos,

fotos e fatos sob a visão de um autêntico

artista mineiro, um político que faz o impos-

sível dentro da arte do possível.

Os bastidores do poder, o

convívio íntimo e diário

com os mais diversos e

fascinantes persona~ens

que fizeram da política

mineira a mais importante e co m p Iexa do

Brasil.
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GERALDO PAULlNO
SANTANNA foi Vereador
na Câmara Municipal de
Salinas (1951/55); Chefe do
Gabinete do Secretário de
Viação e Obras Públicas
(1956) - Governo Bias
Fortes; Prefeito Municipal
de Salinas (1959/63); Oficial
de Gabinete do Governador
e Assessor de Assuntos
Municipais (1963/64)-
Governo Magalhães Pinto;
Diretor Superintenden.te da
CAMIG (1964); Membro do
Conselho Consultivo do ~
Banco Hipotecário e
Agrícola do Estado de
Minas Gerais (1964/66);
Deputado Estadual por
Minas Gerais - Presidente
da Comissão de Finanças
(1967/71); Membro do
Conselho Fiscal do BEMGE

I

(1983/86); Assessor do
Governador para Assuntos
Municipais (1983/86) -
Governo Tancredo Neves;
Secretário Extraordinário de
Estado para Assuntos
Políticos (1986/87) -
Governo Hélio Garcia;
Secretário de Estado de
Minas e Energia (1987) -
Governo Newton Cardoso;
Presidente da Companhia
Energética de Minas Gerais
- CEMIG (1987/88);
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À ~emória de VÔ Basílio que em vida se
. constituiu na retaguarda e no suporte de mi-
nhas ações;

A Josefina (Fina), minha irmã, que renun-
ciou à sua qualidade de vida, para dedicar-se,
de forma integral e ininterrupta, por quase
meio século, à assistência da filha tetraplégica,
imobilizada, mas inteligentíssima, Maria José,
a cuja memória rendo, igualmente, minhas ho-
menagens;

Ao doutor Ivo Miranda de Morais, compa-
nheiro inseparável e colaborador permanente;

Ao eminente amigo, Engenheiro Emil
Coury, o indefectível, cujo' incentivo e amparo
me permitiram vencer grandes obstáculos e até
tropeços.



1) CapoBasílio Ferreira Paulino, avô do autor; 2) CapoBasílio, sua esposa, Dona Mulata e os netos Josefina e
Geraldo Santanna, em Salvador. Bahia; Dona Dinorah, filha única do CapoBasilio, mãe do autor.
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"Caro Santanna
Quantos? Não sei, mas sei
que os viveu em luta constan-
te, com vigorosa determina-
ção e coragem pois você é
um homem forte. Quando isso
acontece, o exame que nor-
malmente fazemos no dia do
nosso aniversário. deve ser
para você uma cousa muito
grata. Você se bateu, sempre
e lealmente, por seus amigos
e o fez com desinteresse e
devoção. Que mais poderia
você desejar senão essa fide-
lidade que em você é traço e
vocação? Abraços e os votos
de felicidade de seu amigo.
José Monteiro"
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INTRODUÇÃO - José Monteiro de Castro

o Caminho de Volta ali ':4. Travessia do Deserto"

Quem testemunhou nosso relacionamento sabe que este livro seria fatal-
mente prefaciado por José Monteiro de Castro, de cuja amizade e convivência, ao
longo de décadas, extraí, dentre tantas outras lições de vida, a de respeito à coi-
sa pública, a do senso de dignidade, a de grandeza na ação política e a do trato
pessoal ameno sem ser servil. Aprendi um pouco de tudo isso com ele, mas con-
fesso que jamais pude alcançá-lo nesse somatório de qualidades pessoais, na sua
cultura avantajada e em tantos outros valores invulgares que em José Monteiro
de Castro eram comuns, mas passaram a constituir para mim o balizamento de
meus passos mais importantes e decisivos. Pelo inusitado do comportamento pes-
soal e do conjunto de qualidades que emoldurava a figura de José Monteiro, como
cidadão e como homem público, não consigo vislumbrar como suprir tamanha
lacuna, aberta com o seu passamento, no quadro de homens públicos deste País.

Minhas homenagens
à memória de quem
tanto me marcou em
vida, à memória de
José Monteiro de Cas-
tro, de quem, por si-
nal, recebi pouco an-
tes de sua morte, esta
pérola de literatura e
arte, de doçura e ami-
zade, de bondade, ad-
miração e estímulo:

Osmani Barbosa 160
A visão do administrador (ou do político) 162
Descansos em Araxá e outras ausências (aprendizado) 162
O Cartório em Montes Claros 163
Superintendente da CAMIG 164
O senador Bernardes Filho e o Dr. José Aparecido de Oliveira

(Recordação do presidente Arthur Bernardes) 165
Final de Governo ; 166

NO GOVERNO ISRAEL PINHEIRO (1966-1971) 167
Na Assembléia Legislativa 167
Presidente da Comissão de Finanças e das Comissões Conjuntas 169
Conferência do professor Tristão de Athayde, sobre a Encíclica Populorum
Progressio. Requerimento (Em 1967, no auge da Revolução) 170

O Desafio do Norte de Minas (Discurso) 173
PERÍODO DO DOUTOR MAGALHÃES PINTO NO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES

EXTERIORES (1967-1968) 175
Agência do Banco do Nordeste do Brasil S/A - BNB, em Salinas 175
O lado humano 178
Visita do governador Israel Pinheiro ao coronel Idalino Ribeiro 182
Rubens Vaz da Costa, cidadão honorário de Salinas e posteriormente

de Minas Gerais 183
NO GOVERNO RONDON PACHECO (1971-1975) 185
NO GOVERNO AURELIANO CHAVES (1975-1978) 189
NO GOVERNO .FRANCELINO PEREIRA (1979-1983) 197
NO GOVERNO TANCREDO NEVES (1983-1984) 217

Geraldo Santanna Filho e o Banco do Brasil 252
NO GOVERNO HÉLIO GARCIA (1984-1987) 259
NO GOVERNO NEWTON CARDOSO (1987-1991) 267
NO SEGUNDO GOVERNO HÉLIO GARCIA (1992-1996) 281
NO GOVERNO EDUARDO AZEREDO (1996-1999) 283
''A TRAVESSIA DO DESERTO" - CANDIDATO A DEPUTADO

(AGORA DERROTADO) 285
NO GOVERNO ITAMAR FRANCO (1999-2002) 289
JOSÉ MONTEIRO DE CASTRO E SEUS ENSINAMENTOS QUE NÃO ME

SAEM DA CABEÇA 293
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o Caminho de Volta ou "A Travessia do Deserto"

Esta mensagem por ocasião do meu aniversário vale pelo "Prefácio". José
Monteiro de Castro, de tão rica vida pública, dentre amigos e companheiros, que
sabia pedir sem o dizer, mas o fazia como que para dar e ensinar. Vejamos quanto
zelo e respeito contém esta carta, tão grave quão amena e sutil:
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José Monteiro de Castro, deputado por várias legislaturas, secretário de Es-
tado por incontáveis vezes, ministro chefe da Casa Civil da presidência da Repú-
blica no Governo Café Filho, ardente defensor da Democracia e das liberdades pú-
blicas, não fugiu ao dever de revolucionário quando a Nação o reclamou. De reco-
nhecida tranqüilidade e sensatez, mas de grande coragem pessoal e cívica, José
Monteiro que, sempre consciente do respeito à majestade do cargo eventualmente
ocupado e à defesa de sua dignidade, certa feita, distinguiu-me com outro signifi-
cativo cartão, quando soube do episódio no qual eu me envolvera. Era eu presi-
dente da Cemig. O governador, talvez premido pela ansiedade de realizar, e sem o
conhecer de perto, pretendeu influenciar (?) o ministro Aureliano Chaves através
de amigo comum, fazendo-o portador pessoal de correspondência que deveria ser
oficial, do presidente da Cemig ao ministro, a que me recusei a assinar, justifican-
do-me por escrito. Vindo a saber do inusitado fato, José Monteiro manifestou-me
seu desejo de conhecê-lo. Mandei-lhe, então, cópia do ocorrido e dele recebi de volta
o material com o seguinte cartão:
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Belo Horizonte, 31/7/66
Prezado Amigo Geraldo Sant'Ana
Cordial abraço
Escrevo-lhe para comunicar-lhe que serei mesmo candidato à Càmara Federal. Veja, assim, caro Sant'Ana, em
que medida você pode me ajudar. Sabemos que uma luta dessa natureza é dura e diria até que hoje possui
um percentagem de mistério. Não temais ainda conhecimento da maneira com que o eleitorado se manifestara
em face da Arena. Estamos, não há dúvida, muito bem estruturados politicamente. Mas a imagem eleitoral
corresponderá à política? O procedimento do Governo, na área econômica-financeira, não terá deixado resí-
duos mortais para n6s? São algumas interrogações, que todos fazem, e que s6 depois das eleições serão res-
pondidas. Tudo isso me leva à sua porta. Bem sei de suas dificuldades, políticas, sentimentais, locais. Creio,
no entanto, que o equilíbrio com que você age e a sabedoria com que atua, hão de encontrar um caminho
dentro do qual minha sorte politica seja também considerada. Entrego-a a você. Preciso de seu amparo e a
maneira de ser ele estabelecido fica por conta de sua estima e sua inteligência.Mande-meuma fatura, por favor.
Do seu Amigo, José Monteiro de Castro
Rua Estácio de Sá, 360, Vila Gutierrez - Belo Horizonte - Fone - 29749



o Caminho de Volta ou ':;\ Travessia do Deserto"

"OroAluizio Werneck. 1. Em meu poder o documento elaborado por essa OFN, dirigido ao ministro Aureliano
Chaves, que me foi trazido pessoalmente por você, para que eu apusesse nele minha assinatura como presi-
dente desta Empresa. 1. 1 - Segundo suas próprias palavras, atendendo recomendação do governador Newton
Cardoso, este documento deveria ser levado ao destinatário por nosso comum amigo, Or. Flávio Pentagna
Guimarães, cujo prestígio e cuja força junto ao ministro Aureliano Chaves deveriam ser então usados para se
remover as possíveis dificuldades da Empresa junto ao setor. 2. - O documento, alêm de conter um resumo
das dificuldades por que passa a Cemig, encerra também, na forma expressa de intenção, compromissos des-
ta Empresa. 3. - Não obstante suas ponderações e a interferência do Or. Perouse Cardoso no mesmo sentido,
depois de refletir, cheguei à conclusão de que não devo firmar este documento. Primeiro, porque não me pare-
ce sensato passar a outrem, não responsáveis pela direção da Empresa, dados tão importantes a ela reserva-
dos; segundo, porque os compromissos que através dele pretende-se assumir em nome da Empresa, não me
parecem compatíveis com a orientação e o desejo do governador Newton Cardoso que, certamente, também
não gostaria de ver atingida sua própria autoridade; e, terceiro, porque, conhecendo de perto o ministro
Aureliano Chaves, fácil imaginar quantas dúvidas lhe ocorrerão quando se certificar de que fora outro, e não o
oficial, o canal escolhido para fazer-lhe chegar documento tão importante, como recomenda a hierarquia. Afi-
naI, este procedimento também me parece aético. - a) Geraldo Paulino Santanna - 24/02/88 - Anexo: docu-
mento citado s/n".

Minha objeção, aludida por José Monteiro, estava vazada no documento que
a seguir transcrevo, dirigido ao mensageiro do governador:
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Nunca mais se reportou ao citado documento.

Dr. Jair e Da. Lourdes, José Monteiro de Castro (diplomado como deputado federal), Prol. Anis José Leal e
Geraldo Santanna (diplomado como Deputado Estadual)
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"Caro Santanna

Meu abraço

Sua objeção em assinar a carta é uma atitude digna e honrosa. Ela poria em dúvida sua autoridade e do pró-
prio governador porque teriam permitido a substituição de uma interferência institucional por outra lobista.. Isso
os diminuiria. Suas palavras de resistência ao ato estão magistrais.

Abraços e a estima de seu amigo,
José Monteiro"

16 17



o Caminho de Volta Oll ':A Travessia do Deserto"

Geraldo Santanna, Da. Risoleta Tolentino Neves, Cons. João Bosco Murta Lages, Prol. Milton Gomes, numa
recepção.

o autor com José Monteiro de Castro.

18
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o Caminho de Volta Oll ':A Travessia do Deserto"

José Monteiro na transmissão do cargo a Geraldo Santanna como secretário de Estado de Minas e Energia.

Os casais Da. Risoleta e o Gov. Tancredo Neves e Da. Lourdes e José Monteiro, padrinhos de casamento de
Lêda, filha de Geraldo Santanna. na Igreja de Lourdes.

19
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Apresentação do autor

Geraldo Santanna é uma singular figura de cidadão e
homem público. Tem dado a Minas, com dedicação, sobrieda-
de, coragem, correção e argúcia, nos postos mais distintos,
contribuição inestimável, que não se resume à sua Salinas
inolvidável, mas alcança todo o Estado.

Disso posso dar testemunho, como quando, no Governo
Magalhães Pinto, serviu à causa pública com sabedoria, para
dizer tudo numa só palavra.

Merece, por isso, o nosso apreço e a nossa admiração. E
de todos os mineiros.

~~~

Oscar Dias Corrêa ['IY

(') Da Academia Brasileira de Letras, professor catedrático de Economia
Politica da UFMG e UFRJ, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal

21



Uma sabedoria política, acumulada no desempenho do
cargo de Secretário de Estado e auxiliar direto de diversos
Governadores e no exercício de mandatos legislativos,
impactou-me, como técnico, vindo do deputado GERALDO
SANTANNA, feito Presidente da CEMIG em setembro de
1987.

(*)

o Caminho de Volta ou ':ti. Travessia do Deserto"

José Pedr

Sua visão política acurada, associada à preocupação com
o Vale do Jequitinhonha, veio decodificada em regras básicas
- "não deixar o companheiro na estrada"; "em política não há
caminho de volta", "atender sempre a esperança" ... - mineiri-
dadesl

À época, o deputado e secretário já reunia elementos e con-
sultava documentos para suas memórias.

Entre o que vivenciou e os limites determinados por uma
dessas máximas - "em política nunca se arrepende do que não
se fala" - há extenso campo, delimitado por mais de 50 anos
de eventos, onde os meandros intrincados dos bastidores da
política mineira se revelam ou se ensombrecem, com o qual um
de seus protagonistas de realce agora nos põe em contato.

A obra enriquecerá a história da política mineira,
paradigma de todas.

--------------
o Caminho de Volta ou ':ti. Travessia do Deserto"

Uberlândia, 18 de março de 2003.

~ ...~
~~?~~

Convidado para manifestar-me sobre autor e amigo Geral-
do Santanna, ex-Deputado Estadual, ex-Secretário de Estado,
além de numerosas missões profissionais exercidas no curso
de sua vida, consegue ele ainda lançar valioso depoimento
referente ao fascinante Norte de Minas, cujos desafios moldam
seus valorosos habitantes.

Foi na Vida Pública que conheci Geraldo Santanna, tenaz
combatente que prestou eficientes serviços ao Governo do sau-
doso companheiro José de Magalhães Pinto.

Nesta fase pude testemunhar a sua capacidade de
aglutinação política, com inteligente e arguta coordenação
para conciliar tendências partidárias concorrentes, tendo em
vista o objetivo maior de conquistar espaço, consolidar apoios
e prestigiar Minas Gerais.

Eis o Homem Público, o Chefe de Família, o Cidadão.

_____________________ lio..... _

(") Ex-governador do Estado de Minas Gerais

22

1"1 Presidente de Furnas Centrais Elétricas
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o Caminho de Volta ou "A Travessia do Deserto"

São inúmeros os critérios para avaliação de homens pú-
blicos. A adoção de qualquer deles não elimina os demais. Uns
preferem vê-los pelo grau de disposição para o trabalho e a
realização de obras materiais. Muitos se comprazem apenas
em enxergá-los sob o ângulo da fidelidade partidária, o res-
peito às decisões da agremiação de que faz parte.

Há ainda aqueles que fazem seu julgamento sob o aspecto
da probidade no exercício dos cargos públicos, abominando
quantos cometem deslizes éticos durante o exercício de man-
datos populares.

Finalmente, existem os que julgam o homem público pelo
somatório de todas essas qualidades ou defeitos (caso elas es-
tejam ausentes da atividade curricular do examinado), conce-
dendo-se realce especial ao amor e dedicação à sua terra na-
tal.

o caso de Geraldo Paulino Santanna se enquadra em vá-
rias desses critérios de avaliação. Visceralmente político, en-
tendia esta palavra como alguém que se entrega ao múnus pú-
blico por vocação e destino, o ex-prefeito da cidade de Salinas
exerceu vários postos na vida pública mineira, comportando-se
com inquestionável espírito público e não menor probidade.

Se essas são essenciais ao verdadeiro homem público, ao
velho militante do Partido Republicano não faltam aquelas
virtudes cardeais que informam a existência das grandes li-
deranças: fidelidade ao partido e, especialmente, o amor à ter-
ra natal.

Contam as crônicas a respeito dos antigos políticos minei-
ros, de que são perfeitos protótipos os babacenenses Bias For-
tes e José Bonifácio, que todos seriam capazes de se entende-

24
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rem numa mesa de negociações a respeito dos mais intricados
problemas.

Apenas um fá-los-ia divergir peremptoriamente quando
em jogo a política municipal, especialmente a disputa do po-
der local.

o que a alguns desavisados pode parecer diminuição do
ângulo de visão do político essa preocupação municipalista, aí
se encontra talvez sua principal virtude. Comece a duvidar
sempre do homem público que despreza sua terra e mantém
com relação a ela um ar de desdém para simular importân-
cia, que, ao contrário, somente tem sua matriz no poder local.

Eis porque é superiormente destacável na personalidade
política de Geraldo Santanna esse acendrado amor que dedi-
ca a Salinas, sua terra natal.

A isso se acresce o somatório de outras virtudes que fize-
ram dela uma das mais atraentes personalidades do mundo
político de Minas Gerais ..

(,( Presidente da Academia Mineira de Letras

25
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A Porteira que se fecha e se abre para
longa e difícil caminhada

26

Basílio Ferreira Paulino, meu avô materno, cunhado do Cel. Idalino Ribeiro,
de poucas letras, mas de grande determinação e coragem, resolvera tornar-se co-
responsável pela minha criação e educação, no trabalho e nos estudos. Sobre essa
tarefa, que já vai longe, assim anotou, certa feita, o ínclito professor José Miranda
Barbosa, diretor do Grupo Escolar Dr. João Porfirio, de Salinas.

Intercalando dificuldades com trabalho e estudo, concluído o primário, eis-
me, ano a ano, na carroceria de um caminhão e na remansosa viagem de trem,
para internar-me no Ginásio Dom Silvério, em Sete Lagoas, onde, de 1938 a 1942,
cursei o ginásio. Seis meses antes de concluir o curso ginasial, que se deu em fi-
nal de 1942, - 5 anos à época - meu avô resolveu transferir-me para o ginásio de
Montes Claros. Mais 2 anos no "AfonsoArinos" em Belo Horizonte, - 1943/44 -,
fazendo o científico. Daí para Salinas, contínuo e funcionário do Banco de Crédito
Real de Minas Gerais, fui transferido para Curvelo onde, sem ter como sobrevi-
ver com os vencimentos que auferia, abandonei o.emprego e voltei para Salinas.
Com meu avô Basílio retomei as atividades rurais e o ramo de compra de animais
na região para revendê.los em Itabuna, na Bahia. Casei-me em 1946 com Maria,
de cujo matrimônio tivemos 6 filhos. Após o nascimento do primeiro filho, hoje o
médico-cirurgião cardiovascular Geraldo Santanna Filho, VÔBasílio, como o cha-
mávamos, resolveu passar-me a Fazenda Bela Vista, a 6 km de Salinas, que divi-
dia, pelo Rio Salinas, com a Fazenda Barreiro, então de propriedade do deputado
Chaves Ribeiro, filho do Cel. Idalino Ribeiro. Certa feita, bem longe de eleições,
ao dirigir-me à sede daquela fazenda, deparei-me com a PORTEIRA destruída e
em seu lugar um lance de cerca que a vedava literalmente. Entendi que estava
fechada a estrada que dava acesso à sede daquela fazenda. Todos nós, familiares
diretos e indiretos, girávamos em torno do conceito, da orientação, da posição e
do prestígio do Cel. Idalino Ribeiro, cuja palavra era derradeira para todos nós,
de resto para quase todos os habitantes da região. Fui a ele e relatei o fato que,
afinal, significava impedir o trânsito pela velha estrada. Idalino, depois de censu-
rar severamente (?) a violência e a arbitrariedade praticadas pelo vaqueiro de José
Chaves, prometeu reabrir imediatamente a estrada, ficando a providência nesta
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Salinas, 14, maio, 1963

Caro Geraldo,

espero tornar-me devedor a V. do particular favor de encaminhar o incluso requerimento ao Sr. governador e
dêste obter em seguida o meu afastamento das funções de diretor, padrão M-L, do Grupo Escolar Dr. João
Porfírio, a fim de possibilitar, de imediato, a candidatas que aguardam vagas no estabelecimento a que aspi-
ram no inicio de carreira. O requerimento, com firma reconhecida, está devidamente instruído com certidão de
tempo de serviço para aposentadoria subministrada exclusivamente para o fim em causa, bem como para
ensejar a publicação sem demora do ato respectivo ora pleiteado. Deixo nesta altura do tempo, após quase
duas vintenas de anos, uma função a que dei a minha assiduidade infatigável, diplomando não sei mais quan-
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tas caravanas de escolares, entre os quais um, que certa feita, ao lado de outras crianças, exaltava alegre-
mente a .. Margarida' numa movimentada e remanescente festa escolar e que, noutra oportunidade, mereceu
jus a que lhe brindasse uma reclusão relaxada logo depois pelo 'habeas - corpus' do avo Basilio - lembra-se?
- Pois bem. A esse mesmo aluno hoje adultecido na sazão da maturidade plena, quando muitos contemporâ-
neos seus não passaram de sub-homens, confia o antigo dirigente escolar a missão de o aposentar, encerran-
do a carreira profissional alongada bem para além da área delineada pelas exigências regulamentares...
Aguardo pois a acolhida ao pedido aqui consignado e com agradecimentos me subscrevo com os mais vivos
sentimentos de simpatia e estima.

José Miranda.
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pseudo-admoestação. Hoje estou
certo de que fora ele próprio
quem determinara a interdição
da mesma. Vendi, então, a Fa-
zenda Bela Vista para o primo
Moacir Ribeiro, de tão saudosa
memória, também sobrinho de
Idalino.

Conquanto o episódio da
PORTEIRA não tenha sido a ra-
zão central da minha nova ca-
minhada, é de ressaltar que, a
partir dele, passei a ver sem
paixão, de maneira isenta, o

Moacir Ribeiro, ao lado de Vicente Afonso dos Santosquanto de injustiças praticava o
Cel. Idalino, à sombra do poder
e de uma falsa isenção. Passei a conviver e observar outros políticos da região
como Bernardino Costa, Procópio Cardoso, Moyses Ladeia e outros. Certo dia, fui
chamado pelo Cel. Idalino, para uma repreensão. Ouvira ele dizer que eu mani-
festara simpatia pelo Cel. Procópio Cardoso. Não obstante as ameaças, ante a
aproximação das eleições, resolvi candidatar-me a vereador pela oposição. Eleito
vereador e empossado, iniciei minha atividade parlamentar fazendo forte oposi-
ção à política situacionista chefiada pelo Cel. Idalino. Surpreendi a todos, de inÍ-
cio, pedindo a transcrição nos Anais da Câmara da seguinte carta do Cel. Idalino
ao governador Benedito Valadares, quando se reiniciaram os movimentos pela
emancipação de Taiobeiras, afinal concretizada em 1953, pela ação do deputado
Cícero Dumont e nosso apoio na Câmara Municipal de Salinas, sempre incentiva-
do pelo Cel. Bernardino Costa:
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Sr. governador
Saúde
Regressando ao Norte até 22 corrente, peço ao prezado amigo e chefe, não consentir, que o distrito de
Taiobeiras, sem renda. sem gente, sem território bom, e sem nenhum melhoramento, sêja elevado a Município.
Principalmente, querendo tomar a melhor faixa de terreno que existe no município de nossa Salinas, no nosso
distrito da cidade, o melhor que temos.
Abraços agradecimento do velho amigo admirador
Idalino
Capital 16-11-43
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Perdemos as eleições para prefeito. É que o Cel. Idalino nos deu o primeiro
golpe. Contratou um bando de ciganos, algumas dezenas, - naquela época eles só
se deslocavam a cavalo - para acampar, às vésperas das eleições, na região de 'ga-
caré", hoje "Ferreirópolis", de boa densidade eleitoral. A notícia "correu mundo"
e nos apanhou de surpresa.

Não havia tempo e muito menos argumento que convencesse qualquer fa-
mília a se afastar de sua casa e de seus pertences. A notícia da ciganada, que de
momento poderia surpreender com sua presença em qualquer parte do enorme
município, estabeleceu o pânico, de tal forma que ninguém arriscaria deixar suas
coisas à sanha dela pelo exercício do voto, salvo os já prevenidos antecipadamen-
te, sob a maior reserva, pelos cabos eleitorais do Cel. Idalino. Ao contrário, a gran-
de maioria só cuidava de se armar ou de limpar suas espingardas para a defesa
do que lhe pertencia.

Afinal, em 15, só elegemos 4
vereadores, mas aprendemos a lição.
Ao lado dos vereadores Trajano Ameri-
cano Mendes, eleito por Taiobeiras, Os-
valdo Ferreira de Souza e Epaminon-
das - Preto - Costa, todos de saudosa
memória, passamos a trilhar o difícil e
áspero, e até mesmo perigoso, caminho
da oposição à política do Cel. Idalino,
sob a vigilância do Cel. Bernardino
Costa. Ao tempo em que iniciávamos
na oposição, o Cel. Idalino e seus segui-
dores mais próximos se distraíam à
sombra do velho jenipapeiro que som-
breava e enfeitava a frente de sua an-
tiga residência, hoje um palacete, cons-
truído à mesma época do edifício do
Fórum local, especialmente para hos-
pedar o governador Benedito Valadares
por alguns dias. Esse palacete, na prin-
cipal praça de Salinas, é hoje de propri- O Cel. Idalino Ribeiro, moço ainda.
edade da Prefeitura Municipal de Sali-
nas.

As discussões à sombra do jenipapeiro prosseguiam de forma amena e
doce, mas severa e cruel para os que se formaram, aberta ou veladamente, na
oposição na última eleição: 'gosé Henriques, coletor estadual, dos mais visados,
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Antiga residência do Cel. Idafino Ribeiro com o famo- Palacete residencial do Cel. Idalino Ribeiro,
50 jenipapeiro à sua frente. constru ido para hospedar o governador Benedito

Valadares, hoje Edifício Coronel Idalino Ribeiro, sede
da Prefeitura Municipal.

vai para Nanuque; Fulano, para a cadeia; Beltrano, sofrerá processo criminal,
como mandante de antigo crime; Pedro vai transferido para o distrito de Águas
Vermelhas, diga-se de passagem, distante mais de 150 km da cidade de Salinas;
outro será demitido etc. etc. e assim por diante, seguiam-se as sentenças. Até
que entrou em discussão a sorte de Geraldo Santanna. Aí a discussão ganhou
corpo, chegando-se a ventilar até mesmo seu assassinato por tocaia, quando, de
repente, surge Dona Lau (Laudelina Chaves Ribeiro), esposa do Cel. Idalino,
matriarca cuja presença sempre fez calar a todos, que sentenciou: "Nada disso.
Mandar matar, não. Mandem dar uma surra naquele negro." Passaram-se al-
guns dias, mas as conversas chegaram ao ouvido de VÔBasílio. Certa manhã,
passa por mim Zé Póla - José Paulino Prates, sobrinho de VÔBasílio, de sau-
dosa memória, com um recado: "Oh Gêra, tio Basílio mandou lhe dizer que
você fosse a ele agora."

Imediatamente, dirigi-me a VÔBasílio e tivemos o seguinte diálogo: "- Sen-
ta aí, Gêra. Você ouviu falar da reunião de Idalino com o pessoal dele na sombra
do jenipapeiro? - "Ouvi sim, VÔ".- " Soube do que Lau sentenciou para você? -
"Soube." "- Pois depois de muito pensar, tenho uma proposta para lhe fazer. Es-
tou querendo lhe dar a Fazenda Morro Redondo mediante duas condições: que
você consiga a assinatura de sua mãe Dinorah (filha única), e se mude de "armas
e bagagens" para lá." - "Vou pensar." - "Eu já pensei muito, atalhou VÔBasílio.
Se tocarem a mão em você, eu mando matar o Idalino. Estou preparado, Carrapa-
to (um dos homens mais temidos na região) já está de prontidão, porém, como po-
derei continuar vivendo com Mulata, sua avó, se chegarmos a esse ponto? Tudo
será muito complicado para mim e para você. Se aceitar minha proposta, o pro-
blema estará resolvido e salva a vida do Idalino, que, de resto, não presta pra
nada, mas é meu cunhado, irmão de sua avó." Depois de refletir, resolvi aceitar a
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proposta de VÔBasílio, busquei o "de acordo" de minha mãe e providenciei a es-
critura de doação da Fazenda Morro Redondo, situada no distrito de Itaporé, hoje
Cel. Murta, do município de São Domingos de Araçuaí, hoje Virgem da Lapa. Mu-
damos, eu e minha família, para aquela fazenda, mas continuei freqüentando, vez
por outra, as reuniões da Câmara Municipal de Salinas, à época "serviço público
relevante", sem nenhum tipo de remuneração, é bom que se lembre. Passei, en-
tão, a reconstruir as benfeitorias da velha fazenda, sendo certo que, logo de iní-
cio, ao fazer uma extensa cerca de arame farpado, deparamos com sinais eviden-
tes de "lavra".

Poucos dias depois, quase à superfície da terra, num "espigão", extraí mais
de 100 quilos de turmalinas de primeiríssima qualidade, que me renderam, em
poucos meses, vultosa soma em dinheiro. Não titubeei. Tornei-me mais freqüente
em Salinas e incrementei a luta política. VÔ Basílio não reclamou o descum-
primento do acordo e passou a cobrir minha retaguarda. Organizei, então, sob a
inspiração e apoio dos deputados federias Antônio Peixoto de Lucena Cunha e
Feliciano de Oliveira Penna, a Associação Beneficente de Salinas, através da qual
passamos a construir e manter escolas rurais, já que o município de Salinas, com
quase 6 mil quilômetros quadrados e cerca de 100mil habitantes, possuía somen-
te 13 escolas urbanas e nenhuma na zona rural.
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o coronel Bernardino Costa

O Cel. Bernardino Costa (Bernardino Ferreira Costa) e Dona Sinhaninha
(Ana Vieira de Almeida) viviam juntos, maritalmente, detinham respeitáveis for-
tunas, principalmente em moeda corrente e em jóias, libras esterlinas em consi-
deráveis porções, vastas e boas fazendas e regular quantidade de gado e animais.
Moravam nas sedes das fazendas Extrema e Curral Velho.

De tempos em tempos, vinham à cidade de Salinas, sempre às sextas-feiras
e aí pernoitavam numa casa de propriedade do casal, situada na Rua J. J. Pereira,
esquina com a Praça Dr. João Cardoso de Araújo, denominações de hoje. À noite,
algumas visitas, como as do dentista prático Enéas Felício Batista, do coletor fe-
deral Isidoro Bretas, do farmacêutico Espírito Santo e outros empedernidos
opositores da política situacionista de Salinas. Além dos que apareciam para acer-
tar negócios, tomar ou pagar algum dinheiro emprestado, aqueles, à luz de um
candeeiro (fifó) de querosene, trocavam idéias, ou mais precisamente, "envenena-
vam" o Cel. Bernardino com invenções "convenientes" à política de oposição. O
Cel. Bernardino, se pouco ou nada falava, era só ouvidos, ia acumulando ódio. Na
tarde do dia seguinte, sábado, depois de receber mais alguns visitantes,
notadamente os que ainda iam acertar negócios - corria mundo a notícia de que o
salinense daquela quadra era muito bom pagador de compromissos financeiros -,
o casal retomava sua viagem de volta, sempre pernoitando na Fazenda Jagunça,
a 10 km de Salinas, de propriedade de Da. Sinhaninha, que, por sinal, fazia tais
viagens em bela montaria, bonito animal arreado com cilhão, já que à mulher
daquela época não ficava bem montar em cela, ao contrário de Bernardino que
montava um burrinho tordilho velho. Ali, na sede da Jagunça, Sinhaninha per-
noitava na casa-sede e Bernardino num quartinho de guardar arreios que ficava
a cerca de 50 metros daquela casa principal. É que, outrora, Sinhaninha resolve-
ra, contrariando Bernardino, construir uma grande e bonita casa de sede na
Jagunça, com o que ele discordara, jurando jamais pôr os pés no batente da en-
trada daquela casa.

De compleição frágil, o Cel. Bernardino Costa cultivava uma longa e respei-
tável barba grisalha, quase branca, símbolo da formação moral férrea que o dis-
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tinguia. A ninguém era dado tocá-la, mas certa vez o fez o vigário da Paróquia,
frei Joaquim, de quem Bernardino se tornara admirador e amigo. Tornaram-se
admiradores recíprocos. Bernardino Costa, de excepcionais qualidades pessoais e
ardente conservador de princípios éticos e morais, sua palavra superava qualquer
tipo de documento escrito, o porte erecto e a vista altaneira denunciavam grande
coragem pessoal, e mesmo cívica, sóbrio nos gastos, nos gestos e nas palavras,
avaliava com segurança as alternativas de cada passo ou gesto. Detestava inves-
timentos em fazendas, daí, eventuais discordâncias com Sinhaninha.

A cada dia que passava, Bernardino mais se enclausurava e mais odiava o
Cel. Idalino e todos os seus seguidores. Osmany Ribeiro, contudo, filho do Cel.
Idalino e vizinho de fazenda do Cel. Bernardino, vez por outra freqüentava sua
casa e lhe tomava algum dinheiro emprestado, sem que jamais seus pais o soubes-
sem. À cata do "direito", sempre procurou a Justiça para a solução de suas desa-
venças e as de seus vizinhos, companheiros e amigos.

Freqüentava com regular assiduidade o escritório do advogado Dr. Manoel
Agostinho de Oliveira Morais - Dr. Morais -, em cujo trabalho profissional confia-
va cegamente, sem embargo de lhe indicar sempre a natureza da ação que pre-
tendia para si ou para seu protegido: - "Morais, está comigo Fulano de tal, para
quem eu quero que você requeira um Habeas corpus"; - "Morais, está aqui
Beltrano de tal, viúvo, para quem eu quero que você faça um Arrolamento"; -
"Morais, está aqui Fulano de tal, para quem eu quero que você ajuíze uma Ação
Possessória" .

Dr. Morais, cujo escritório ficava numa sala de sua residência, na praça que
hoje tem o seu nome, deliciava-se com as "indicações" de Bernardino, mas fazia o
que lhe ditava o saber e a consciência, respeitava aquelas opiniões porque, de res-
to, sabia, como todos o sabiam, que Bernardino Costa, ao longo de sua vida, apren-
deu como poucos a recorrer à Justiça sempre em três situações especiais com as
quais freqüentemente convivia: defender um criminoso de morte, amigo ou compa-
nheiro, que agiu em legítima defesa (Habeas corpus); amparar herdeiros do faleci-
do amigo ou companheiro, na divisão de bens deixados (Arrolamento); e defender o
vizinho amigo ou companheiro na disputa por terras limítrofes (Ação Possessória).
E Bernardino admirava muito o Dr. Morais, como advogado competente, trabalha-
dor e sintético, da mesma forma que lhe devotava sincera amizade pela sua lealda-
de e constância. Sinhaninha e Bernardino, sem filhos, vendiam suas produções,
com a venda do produto adquiriam libras esterlinas em boas quantidades e guar-
davam ou emprestavam a juros o dinheiro que lhes sobrava, ou parte dele.

Parte do dinheiro, que não era guardado em casa, o era no "Banco do Major
Ladeia", correspondente do Banco do Comércio e Indústria do Estado de Minas
Gerais. Tudo na base da confiança, os depósitos e os saques. Bernardino nutria
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grande paixão pela política e era o chefe do Partido Republicano no município.
Trocava correspondência social com o presidente Arthur Bernardes e nutria forte
oposição à política local do Cel. Idalino Ribeiro, ainda que de forma desordenada.
De repente eclodiu em Salinas um movimento político que cindiu as hostes
situacionistas, chamado "Ala Dissidente do PSD". Eu o integrava, ao lado de cen-
tenas de outros companheiros, inclusive Dr. Morais. Procuramos um rumo parti-
dário institucional, ficando entre duas alternativas mais compatíveis com a polí-
tica da região: A UDN ou o PR, aliados em Salinas.

A UDN rechaçou a adesão da "Ala Dissidente do PSD" porque, já tendo seu
candidato a prefeito, o Dr. Alcides Martins Loyola, não se dispunha a discutir
outras opções. Nós nos encaminhamos, então, para o Partido Republicano, que nos
acolheu, mas nos submeteu à concordância individual, caso a caso, do Cel.
Bernardino Costa, sob cuja presidência, tendo ao lado um representante do
Diretório Estadual, os dissidentes do PSD nos reunimos para concretizar o ingres-
so de todos àquele Partido, e, à cada nome anunciado o Cel. Bernardino sentenci-
ava, em decisão irrecorrível: - "aceito" ou "não aceito". - Anunciado o meu nome,
fui recusado pelo Cel. Bernardino, sob a alegação de que sendo eu sobrinho do Cel.
Idalino Ribeiro só poderia ser um espião.

Passaram-se alguns dias, nunca soube, nem lhe perguntei, se por iniciativa
própria ou se a conselho de alguém, o certo é que o Cel. Bernardino resolvera me
admitir, sob suspeita, nas hostes perristas. Passados alguns meses, porém, eu
adquirira a confiança do Cel. Bernardino, de quem, aliás, me tornei confidente

~político. E nos tornamos grandes amigos. Enéas Batista (Nezinho), dentista prá-
tico, de excepcional inteligência e inventor por excelência, acompanhava o Cel.
Bernardino, e, por isso, como Espírito Santo e outros, inimigo do Cel Idalino. Um
dentista e o outro farmacêutico práticos, eram sempre admoestados pela autori-
dade policial local, por instigação dos seguidores e do próprio Cel. Idalino. Assim,
chegou-se ao absurdo de tê-los sempre como testemunhas na apuração policial de
quaisquer crimes de morte, muito comuns na época, ocorridos no interior do mu-
nicípio ou na cidade. Já que não praticavam nenhum crime, a não ser "falar mal"
do Cel. Idalino, que servissem de testemunhas nos mais diversos crimes ocorridos
pela região. Era uma maneira de se perseguir. E quanto mais falava Enéas, mais
admiração lhe devotava Bernardino. Resolvera, Enéas Batista, certa época, sem
recursos e sem estímulos, construir uma hidroelétrica e iluminar Salinas. Cons-
truiu a barragem sobre o Rio Salinas, ainda hoje existente, e o canal, numa época
em que não havia cimento nem transporte para a região, assentara uma turbina
de 30 KVA.Iluminava mal a pequena cidade, mas Enéas não titubeara em dotá-la
de um pequeno cinema mudo. Os filmes exibidos eram interpretados pelo próprio
Enéas, munido de um pequeno megafone. Quanto mais idéia e anúncio de benefí-
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cio produzia Enéas, mais ódio lhe devotava Idalino, cujas perseguições, embora
lhe perturbassem a mente e o trabalho, lhe faziam cada vez mais criativo e críti-
co. Decidiram, então, comprar a Enéas, para a Municipalidade, todo o acervo de
sua hidroelétrica. Também aflito para livrar-se de tantas perseguições, Enéas
Batista não titubeou e, depois de falsa relutância, fechou o negócio com Clemente
Medrado Fernandes, genro do Cel. Idalino Ribeiro, que respondia pela Prefeitura.

Antes que a notícia chegasse distorcida ou sob.a forma de "fuxico", Enéas
apressou-se, ele mesmo, em levá-Ia ao Cel. Bernardino, para o que empreendera
urgente viagem a cavalo à Fazenda Curral Velho. E ali esperava obter a compre-
ensão do Cel. Bernardino, ou até mesmo seu "perdão pelo ato de fraqueza" por
ter realizado o inesperado negócio. Seis léguas a cavalo.

Depois do pobre jantar, gamela com água morna para lavar os pés e "catre
de correia" para dormir na salinha de frente. Dali, olhando de soslaio, Enéas im-
paciente, revelou a transação feita ao Cel. Bernardino. Negócio feito por 200 con-
tos, pagáveis em 10 anos de prazo. "Negocião ..." Mas Bernardino, impassível e
silente foi dormir, enquanto Enéas não conseguia "pregar os olhos" apesar do si-
lêncio tumular da noite quente e escura.

Dia seguinte, já de madrugada, Enéas cuidou de pegar o cavalo e já estava a
arreá-lo, quando Bernardino surge à porta a indagar: "que hora é esta, Nezinho,
e você já pronto para viajar sem o meu café? Entra, vem tomar o café". À mesa,
apressado no cafezinho, Enéas é surpreendido por Bernardino com dois pacotes
de dinheiro: "- Conta este dinheiro aqui, Nezinho." - ''Aqui tem 200 contos, seu
Bernardino", afirmou Enéas. - "Conta este outro pacote, Nezinho". - "Aqui tem
5 contos, seu Bernardino", concluiu Enéas. - "Pois eu resolvi, eu mesmo, ficar com
sua luz pelos 200 contos, em dinheiro", sentenciou Bernardino. - "Com os 5 con-
tos que sobram, você contrata uns camaradas, mande desmanchar todo o serviço
de luz, postes, fios, usina etc., arranje uns carros de bois, correntes, e mande reu-
nir todo esse material na "Vargem", e o dinheiro que sobrar, você compre em la-
tas de querosene e deixe tudo na "Vargem", tudo reunido e na sexta-feira à tarde
você me espera lá, com os camaradas, que eu vou pôr fogo em tudo."

Os amigos e companheiros do Cel. Bernardino, ante a notícia do que ele pre-
tendia fazer, mobilizaram-se e consumiram alguns dias para demovê-Io de seu
desastrado propósito, prevalecendo, afinal, o bom-senso.

Morreu Sinhaninha, Ana Vieira de Almeida, no dia Iº de março de 1950, fi-
cando todos os seus bens para Bernardino Ferreira Costa, em virtude de testa-
mento recíproco. Bernardino procurou o Dr. Morais, seu velho amigo e advoga-
do, com a documentação necessária para promover o inventário. Ao final, os
bens deixados pela falecida foram adjudicados a Bernardino. Um pequeno inci-
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Duas vistas da "Vargem' (hoje mercado municipal), tocai indicado pelo Cel. Bernardino Costa para a queima do
serviço de luz da cidade de Salinas.

dente processual, contudo, haveria de se transformar num problema de grandes
proporções e conseqüências. Bernardino, anos antes do falecimento de Sinha-
ninha, havia adquirido um alqueire regional de terras vizinhas da Fazenda
Jagunça, agora toda ela pertencente a ele como conseqüência daquele inventá-
rio.

O avaliador judicial que procedeu à avaliação dos bens deixados por
Sinhaninha chamava-se Waldete Corrêia, integrante da conceituada e respeitável
família Corrêia, toda ela companheira política do Cel. Idalino Ribeiro, mas toda
ela, de índole pacífica, totalmente avessa a qualquer tipo de demanda, quer judi-
cial ou não. Família discreta, não obstante poderosa para os padrões da época.
Meses depois de 'transitado em julgado" a adjudicação dos bens deixados por
Sinhaninha a Bernardino, este descobre, ao reler com calma o Formal, que ao fa-
zer a avaliação da Jagunça, Waldete, por inocente e lamentável descuido, não ex-
cluíra do laudo o malsinado alqueire de terras que Bernardino havia adquirido
diretamente e muito antes da morte de Sinhaninha. Bernardino não perdeu tem-
po, e, imediatamente, foi-se ter com Dr. Morais, mostrando-lhe o erro que, diga-se
de passagem, foi logo constatado e reconhecido, mas sem conserto. Dr. Morais de-
monstrou a Bernardino que nada mais se poderia fazer no campo da Justiça, mas
que isso nada significaria para ele, Bernardino, uma vez que toda a Fazenda
Jagunça, com quase 100 alqueirões, toda ela já lhe pertencia. Bernardino, não
obstante a grande amizade, consideração e confiança que tinha em Dr. Morais não
se conformou, decidindo pela imediata venda da fazenda, no seu todo.

Procurou Jorge Guimarães, também de conceituada e grande família
salinense, a quem foi logo perguntando se procedia a informação que lhe chegara
de ser ele interessado em adquirir a Fazenda Jagunça. Ante a resposta afirmati-
va, Bernardino indagou, diretamente a Jorge, se ele poderia pagar a fazenda em
dinheiro, isto é, à vista. Tudo esclarecido a tempo, a fazenda foi vendida a Jorge
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João Murta, Dep. Chaves Ribeiro e Nico Prates.
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???
o "baixinho" é chefe político em Virgem da Lapa!
O "alto" é chefe político em Coronel Murta!
Quem é o do centro que abraça "ã tamanduá .. ?"

Estas passagens que envolveram a vida de Bernardino Costa, dentre tantas
outras que seria cansativo relatar, constituem o perfil de um homem que, para
mim, foi o mais rude, porém o mais robusto e ardente cultor dos princípios mo-
rais e éticos que sustentaram a formação de nossa gente salinense.

Bernadino Ferreira Costa, ao falecer em 5 de abril de 1954, não obstante ter
acompanhado com admiração e incentivado minha ação política, não chegou a ver
minha eleição para prefeito de Salinas em 1958, mas, já moribundo, ao passar-me
certa quantia em dinheiro para pagamento ao Cel. Procópio Cardoso do aluguel do
prédio de onde comandávamos a campanha política, advertiu-me: "Sei que não vou
ver, mas você vai ser prefeito de Salinas; faça do seu mandato o suporte para a con-
solidaçãodas liberdades em nossa terra. Nada mais precisará fazer."

É inacreditável, mas essa é a verdade, que na década de 1950 alguém, sem
letras, sustentasse, ou sequer pensasse, um movimento pela Liberdade em tão re-
mota região de nosso Estado. E que não admitia se pensasse em atacar a honra-
dez e a honorabilidade do chefe político adversário. O erário público era sagrado
para todos, inclusive entre os mais ferrenhos e odiosos inimigos, como os de
Bernardino. Cheguei mesmo a propor a Bernardino uma campanha viril nesse
campo, contra os adversários, no que fui rechaçado.

O jornal "O Democrata", cujas instalações e máquinas modernas para a épo-
ca nos foram doadas por Bernardino, do qual eu era um dos diretores responsá-
veis, "nunca poderia afastar-se da luta pelas liberdades democráticas, jamais ata-
car o Cel. Idalino e sua política no campo da honradez e do respeito à coisa públi-
ca, porque nesse terreno ele é Grande Concurso
inatacável", sentenciou-me Ber-
nardino. "O Democrata" continu-
ava, então, cobrindo nossa ação
política, explorando as divergên-
cias entre os adversários e suas
falhas inclusive, com charges in-
sinuantes e inteligentes que,
àquela altura, 1953, já revelava o
talento, a inteligência e a capaci-
dade criadora do jovem, grande
artista BORJALLO, hoje na "Glo-
bo", como se vê nesta, produzida
à distância, em Belo Horizonte,
simplesmente à vista da exposi-
ção oral feita a ele pelo Dr. Ivo
Morais, a meu pedido.

Guimarães por 210 contos, em moeda corrente. Algum tempo depois, fomos a
Bernardino, uma comissão de companheiros políticos, pedir-lhe recursos financei-
ros para o alistamento e as eleições que se aproximavam. Bernardino alegou não
dispor de dinheiro naquele momento, a não ser os 210 contos, que nos foram mos-
trados, no interior de uma grande mala, a chamada canastra, em cuja importân-
cia só tocaria a mão para gastar em qualquer demanda que qualquer membro da
família Corrêia ousasse entrar. Assim, advertia ele, se tivessem notícia de qual-
quer pendenga dos Corrêias com qualquer pessoa, mandassem avisá-lo, que aque-
le dinheiro ali estava para contestá-la, para gastá-lo todo contra os Corrêias, qual-
quer um daquela família. Mas a família Corrêia, toda ela, era, como já disse, pací-
fica, ordeira e bondosa, não proporcionando a Bernardino, portanto, o prazer de
gastar aquela enorme fortuna contra ela.

Tão vultosa quantia foi doada, já ao final da vida de Bernardino, a um dito
amigo seu, que residia em Belo Horizonte, quando ali fora se tratar. De outra fei-
ta, em comissão de companheiros políticos, fomos a Bernardino em busca de no-
vos recursos financeiros para a campanha política. Já muito aborrecido com nos-
sa presença ali, Bernardino nos recebeu sem mesmo nos estender a mão, interpe-
lando-nos asperamente sobre "o que desejávamos, pois já não lhe dávamos sosse-
go há muito tempo". Sempre na negativa, sob a alegação de que não tinha dinhei-
ro naquele momento, mas ante a minha insistência e até ameaça, aquiesceu em
nos dar, não o dinheiro, que insistia em dizer que não tinha, mas uma nota pro-
missória, vencida, de Osmany Ribeiro, filho do Cel. Idalino, de 40 contos.

De posse da promissória, rumamos para a cidade certos de que, já no dia
seguinte, estaríamos com o dinheiro nas mãos, vez que Da. Lau, a matriarca, com
seu orgulho atingido, liquidaria o título tão logo o soubesse em mãos de quem
estava. Ledo engano. O Cel. Idalino, já cansado de pagar dívidas do filho pródigo,
decidira pôr um "basta", e o silêncio da família "real" foi a resposta que obtive-
mos.

Não descansamos, porém. Voltamos a Bernardino na Fazenda Extrema, 6
léguas distante de Salinas, eu, Preto Costa, Osvaldo Ferreira, Mendes Filho e
Marôto Ferreira. Lá, relatei a Bernardino o fato, acrescentando-lhe discreta dose
de malícia: "Da. Lau diz que não paga dívida de Osmany feita em cachaçada com
Bernadino Costa". - "O quê?", indagou Bernardino em voz alta, já ruborizado,
quase transtornado. - "Vou mostrar àquela molecada se eles pagam ou não. Vocês
querem 30 contos por esta porcaria desta letra?" - "Pode ficar", respondi eu ao
Cel. Bernardino que, incontinente, adentrou-se à sua casa e de lá voltou com os
30 contos, que nos entregou. Voltamos para Salinas com os recursos de que preci-
sávamos e partimos para a campanha política.
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Este foi Bernardino Ferreira Costa. Como prefeito de Salinas, um dos meus
primeiros atos foi dar à praça fronteiriça ao Fórum a denominação de Praça Cel.
Bernardino Costa. Quatro anos depois, no limiar de nova administração, a Câma-
ra Municipal de nossa terra achou por bem substituir seu nome na Praça. Naque-
les tempos idos, a vida pública era assim. A transmissão do cargo de prefeito era
simbolizada pela entrega do antecessor ao sucessor de uma grande "chave", a
chamada "chave do patrimônio". Recebi-a, em lº de fevereiro de 1959, das mãos
do vice-prefeito Sizinio Brito, uma vez que o titular do cargo, Dl'. Cândido José da
Costa, então meu amigo e companheiro, havia sido cassado.

Cel. Bernardino Costa e Dona Sianinha (Ana Vieira de Almeida), vendo-se, ainda, a casa de sua propriedade,
na cidade de Salinas, onde costumavam pernoitar.

42

o Prof Clóvis Salgado
(1955-1956)

Conheci o professor Clóvis Salgado durante o
Governo Juscelino Kubitschek, do qual ele era vice-
governador. Eu me despontava na atividade política
municipal com algumas incursões no plano estadu-
al. Quanto ao professor Clóvis Salgado, o que mais
se comentava em Belo Horizonte eram as suas qua-
lidades intelectuais e profissionais e a presença
marcante de sua esposa, Dona Lia, no meio artísti-
co. Era um casal que impressionava a todos por tudo
e pela singularidade que o cercava.

Nascido no interior, Leopoldina, o médico gine-
cologista e cirurgião geral Clóvis Salgado logo sur-

o governador Clóvis Salgado. preendeu a Capital mineira, sagrando-se, brilhante-
mente, professor catedrático da Faculdade de Medi-
cina, em memorável e disputadíssimo concurso, no

qual concorreu com os mais renomados ginecologistas de então. A banca exami-
nadora, composta dos mais graduados professores do País teria ficado deslumbra-
da com a competência, a desenvoltura e a capacidade do jovem médico, o que foi
objeto de farto noticiário jornalístico pelo Brasil afora. Também poucos sabíamos
das ligações do professor Clóvis Salgado com o presidente Arthur Bernardes, prin-
cipalmente pelas idéias que os aproximavam.

Nacionalista por excelência e progressista por convicção, as idéias do pro-
fessor Clóvis ultrapassavam as fronteiras do nosso Estado. Apreciava o debate das
idéias e "ai" de quem o confrontasse. Certa feita, queixou-se para mim de que o
senador Bernardes Filho estava a fugir do aprofundamento da discussão de te-
mas atuais que interessavam à Nação e ao Partido. Aos poucos o professor Clóvis
Salgado foi me convencendo do acerto de suas idéias, então avançadas demais para
quem nasceu e se criou, como eu, na zona rural. Nós nos tornamos amigos muito
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ciso que ªste fique no se papel deno"'~ juo ~;n~~~.. o seu c.no,
'!ntretantoI vali-me ,l'ic1rcusI"tância de estarmos em f8!lP. de
negociações. Um ato contra sttuação nossa podp.riq ~fetar os en-
i,;.md:l'f'rt.oso,'aE'I"n\1"'~'"f vor4vel.

Fique fi!'!Te"lOS Seus direitos, co••quistado~ ()O'T' o
!"P'l, rôr-;o. ~ !1enAp. el!' 'l'llinharpqrq a frente, para a Assem-
bléia Legislativa. Vocª est4 mo~o, cheio de vida, é co~ba Ivo
e in eligentE'. Faça-se ~ lideI' dessa região ab'lndonadR, lu+~n-
do pelo seu pro'resso. 00ntra os corone s, pela me~.ta das
condirõr:s do pôvo: saúde, educR.ção, '\Asistp.nc''l.e RaHrios.

Aceite meu COl'd!.alIl.hra?o.

Doe 137-2a

RE'cebi hoje fl lia cart'i do dia lfi, Fuj R PaHcío e
falei ao Governador, solicit!lllrlo-l~eue nà(.RI terasse a situa-
ção de Salinas antes que nossos ent~ndimentos che BRRem a uma
conclusão. Tudo leva a crer ql1'!as ba"~s do Plls~rão respetta-
daR. eSBe caso, o Prefeito de Salinas teria que ser apoiado.
Disse-lhe que o PR, em geral, não concorda com o Feltciano no
seu o 10 contra você. Em particul~r, eu e o Bernardes Pilho não
admitiríamos exceção no trat~snto a s r dado Qnq nORno Pr9fei-
tos. Para nós, todos são i5uaiR. Sugeri que o ~eliciano ficas-
se no Rio Doce. Lá.n6s lhe dariaToos a colaboração do ~ário Rola
e do Athos Vieira de Andrade. Salin R pnssarh psra outrO) es,!ue
ma.

____ -----'L _

Pre?:llilo
Ger'l1do S"nta'la

Belo Horl~onte, 2 de março de 1961

o lIIa ,alh-es me ljis-e ~ue ecebE'lIont:,,"lo Vice-Ptefei-
to de Salinas, .ue lhe veio f"?:er um convite. Não pleiteou no-
me~ção de novas autortdadeR. Adiantou-me que, em Salinas, s6 se
recorda de ter removido uma professôra, para resolver uma situa-
ção, creio !lue particul'ir. "'O!JlOl!nota de 'lU nto lhe disse e es-
pero oue n da 8" altere, por o ivo dn 9ressão do Peliciano, que
existe, ~e fá o.

Por MotivOR óbvios, n;o posa0 reivindicar n?da do go
v~rno. Mesmo nue f çamos com ~le U~ acôrdo, penso 1ue as rei.
vindica õeR devam flCU!' em outras mãos. Para manter-se a cordia-
lir!q1/linllispE'nável ent"',! Go\'ern!'do'"e V cP.-Go"l:lrll-lor, é pre-

lIt AIO DI MlIlAI IllAIt

GAJIlIITE !lO Va.(ioytl)lADOlI

Doe 137-2
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próximos. Trocávamos correspondências sobre. os mais. vari~dos te.ma,~:quando
pão podíamos discuti.los pessoalmente. Certa feita, passei a ve-lo m~lto a esquer-
da", para os padrões de minha formação rural. Convocou-me ao dialogo. a?ert~ e
convenceu-me do seu acerto. Vejamos algumas das cartas com que me dlstmgum:
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"10.06.61

/
Geraldo Santanna

Res ndo sua carta do dia 16 do COrrente. Já sabia, pelo Min. Bernara8S

Pr zado amigo

Pilho, d. oonv ••••oo que V. 1Il0 rolQ~ _. o••••••••Moo..- Aorod1tOJllOII, eu 11 o
Bernardes, que o Governador respeitará nOB8ae posições em Salinas en-
quantb o P R não oair nu oposição. Ao Benhur,o Magalhães éisse que es-
tava aesatendendo ao Pelic1ano Pana porque eu e o Bernardes tinhamos

tornado o caso pessoal. Vou dizer-lhe que isso não á verdade. Defende-
mOa um principio: o Prefeitp do salinus deve ter o mesmo tratamento

aispensado aos demais Prereitos R.publicanos. Não concordamos que o
tenha diferente, para satisfazer W vingança ae quem quer que seja.

Apesar de noasa e.trema boa vontade, at~ hoje não se p8de ohegar
a nenhum aoordo com o Governo. O Governador purece prisioneiro da

•."".~I,maquina partidaria, oega e ~nte. Nossos correligionarios e au-
toridades estão sendo transferidos, demitidos. efastados e dispensa-
dos. Isso quer dizer que não tem havido lealdade da perte de UDN
qusndo diz que deseja entendimento com o PR. Como nunce fomos elie-
doa do Governe que a1 est&, entes, votamos contra ele, não se trata de
romper com o Gove.no, mas de assumirmos a posição de independencia

que nos compete, sem declarações formeis. Apoiaremos o que nos pereoer
acertado, oonvenie te e oportuno. Combateremos, com respeito s desas-
sombro, quanto nos pereçe não consultar o interesse publioo. t o meu
pon)o de vista. E como o Bernurd8s 8st& desenoantado com as atitudes
vacilantes e dubiaa do
lecer finalmente.

Doe 104-1

outro lado, creio que essa definição v& preva-
AceitE> meu cordial abre.ço~ • ~
~£ ~~ ~-

Prezado amigo Geraldo Santana

Respondo sua carta de 25 de maio. Como já deve ter lido nos jornais, o PR assumiu a linha de
oposição, anteriormente adotada pela bancada estadual. A decisão foi do plenário da Executiva mais Bancada
Estadual. Voz discrepante foi apenas do Dirceu Braga, na fase da discussão. Na hora da votação ele já havia
se retirado. Depois, pelos jornais, contestou a unanimidade da decisão. Esta houve, de fato, quanto aos pre-
sentes. A proposta da mesa tinha sido mais branda: posição de independência. O plenário não aceitou, insis-
lindo pelo emprego da palavra exata: oposição. Um histórico dos fatos foi consignado na nota aprovada, para
definir responsabilidades. Não rompemos com o governo, apenas assumimos o papel ditado pelas eleições e
pelos acontecimentos ulteriores. Nunca procuramos acordos. Estes foram propostos pelo Governador. Aguar-
demos. Penso que tomamos a decisão certa.
Cordial abraço,

Clovis Salgado"
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"B.Hte., 29/10/61 - Prezado amigo Geraldo Santanna

A distância nâo nos tem permitido um contato mais íntimo, para troca de idéias. Quando aqui vier, telefone-me
para marcarmos um encontro. Em face da evolução da crise brasileira, os homens responsáveis devem procu-
rar encontrar-se, para ajustamento de uma linha comum de ação política. Estou defendendo uma posição de
equilíbrio, entre direita e esquerda, que não se situa necessariamente no meio, mas que se inclina um pouco
para a esquerda, isto é, conservando o que temos de bom, e os princípios permanentes, procura-se atender às

legítimas reivindicações do povo. Veja a revolta armada em torno da reforma agrária. Não podemos desconhecê.
la. A miséria do camponês acabaria explodindo. Temos que aceitar a reforma e procurar realizá-Ia sem sofri.
mentos e em benefício de todos, dos que têm e dos que não têm terra. Pense nisso. E também nas próximas
eleições: na sua candidatura a deputado estadual e na possibilidade de apoio ao Walter Passos, que é um
amigo leal. Não tome compromissos com outro candidato antes de nos vermos. Cordial abraço. a) Clóvis Sal-
gado:
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alADO DI MINAI .DAII

Doe 140-4

Caro ll.Cligo
GerP.1do San tana

R~opondo euu curta de 12 de nov'mbl~, lide oom
at~nção e a~rado.
1- Espero-o eJ:l dezembro. Para seu tíovílrr.o: estal'~l auaente nos

d1as 6e7, gelO, e' de 17 em diante.

2- NCBSIlocasião, fonolul ren,os o aseunto Waltêr Passos. Posso
diz~r-lhe qUO a li tec o máximo lnterkssc no seu apOlO. Está
deoldldo a part oll'ar nns dcsv~sas eleitora1s.

3- Dlante da si tuaçi:io naCilllllu., tõo csrn't.ado de UlLeaçua, um
homemde sua res •.onsabll1dade não vodoI'á l'UGlr da luta 0'011-

tica. Voc@tem idéias definldau e está decidido n se bater por
ela8. ° seu POJ:lto~, natural:ncntc, a Asêemblélà Leôls1atlva.
Recursar-se, é quase deserção. Pense mais e, estou certo, oon-
oordará oomigo.

4- a)- A sua atl tudc em 1'oce do Goven,ador Magalhães Pinto ~ i-
dent1ca à do Part1do, assumida ofici'alnente. A1n1a sgora", reu-
nlda a bancada est~duul e a Exeoutiva, firmou-ae o prinoipio
de que a abertura do novos entpndlmcntoo deverú slIr prec,diua,
do lado do govêrno, da mud~nça de tratllCe~to aos nossoa nucleos
m~lCipals, da cessão de hoatl1ldades e perse6uiçõ~s, da cria--
çao, enfim, de l;IIIlollma lavorlivt:l. A eu!!. carta ooní'irma a neCilS-
sidade deona exigenoia. Fiquei estarrecido com o 'lue se pasee
em Sal1naa. Per~unto-lho se me autoriza a proteotur junto ao 00-
vêrn~dor contra as arllitraried'"ues poll01l:ia. Ni:ioadvoeo uma
~desao ao atual 80v~rr.o. ~~ facl: das dlIlculdades cr~scentes,
penso que se deva marchar para um Qoverno de ~Oallsão, ~ara e-
Vl:ar-se a cataetro!e. !'Iessa formula, o i'artid08 j!articipaIlld-,

mae nao ader"m.ColaborQICI para a realização de um proerama vrevia-
mentl\ estabeleoi<lo. O P.H. aor..oa de "r01'0r outra formula: a .
do parlament(,rlSmO lmediato, leual ou consent1do. O Governudor
r"c"',ou, ou melhor, pôs um', oondição inaceitável jalos deputsdoa:
o d~r ito de dieaolver a A5sembl~ia. ~ilUla ~re~ação om pu6l da
uniao dos minl-lros é s~••ra.,artillar'la, ac1l:••. do 1'rol'rio r;ovêrno
1'accl050 e lntolercll.c da UDN, que não está v.n'o ufroxlmar-ee
o venc.cval, a••egt'l.,:o-se a estilof, poli t iC05 re troóradoll e su-
perCldos.

b)- Já que voce n;;o oOlocard" com o es [uema 1'01' n:im tra';udo ,:.ar

sitl..ar nOCLa ;,osiç;;o e•.tro dos Btuu1S aconteC1n,"ntco 1;011ti-
co-soola1s, pr'o~onl.o OUtl'O. A e>.treroa àireita, contlu' ia

a qUlllquer mudança, ~ in,ndmiss i vaI, por inlJustBntr,vel. Não fll1slUos
nela. A extrema eso;uerda, revolucionaria, cOlllunióta, ofende nosOlOS
principiou e tradições, por desrepeitar a perllonul'1dade numana. De-
vemos combatê-la. Então, resta o oentro, a um tem~o oonservador e
progressista, que mantem do passado aquilo que a experiênoia mostrou
SOl' bom, G se dispõe a incorporar, do presente, todas as conquis-
taa verdndeiras. Essa posição, que me purece ser a de equilibrio no
mundo mouerno, poder-se-ia ohamar d~ democratico-progressista. Es-
queçll.Closa direita reacionaria, sepultada com Hitler, e partamos
par'a a luta para defender o desenvol viOlento com l...1~dade, fo~a

feliZ de Juscolrno.
6- A Reforma Agrarla, nos termos postos por Jullão ~, realmente, 80-
lução comunista. Emuma primelra fase, demagoglca, de conquiots do

.:r.~
poder, fala-se em di8tribui~ liquidar o latifundl0. t a linguagem
que a consclenâia ingenua do lavrador assalariado ou parceiro pode
~ntender. Emuma segwJd•• f'íse; já de posse do governo, s 80lução se-
ria s cubana: fazendSlJ colttivOB, dirigidos pelo Ebtado.

Par~ evitar que isso aoonteça, temos que marchar pa-

ra a melhoria dos oondiçõe~ de vida no' OillllPO,atrsvh de uma explora-
ção r,'cionul ãas tBrraB, que aa faça mais produtivlIs. Plirll isso, tor-
na-se necessário aUDl.mtar os investil:Jf:r,tos na a••rlcul tut'a: máqu1nas,
adubo, irTigação, uemnnte seleclonada, coa;bate às pragas. A i~so
chwto teonologla 8gr'icol[l. A refoll::a deve ser, >,ois, tecnologic ••• Não
iml'OIta [ler dono de ten'a, o I'r1n'ci •.al ~'dela tlrar maior. rendil1.ento,
de modo a rE!tribult bem o ca;ital e o tra;,alho, l'livoreC,",ldo tambb, , o

oonsumldor. Aqui alllirece o problema dli distri buiÇão e do oom~rcio,
lire!l on,Je campela hoje a especulação, e icpera O monop6110 atacadlsta,
Buatentudo pelo crédito banoário deBvirt~lido. Precis~os sanear esca
are", eliminando o lntermftdi"rl0 atravessador, de wollo a favorecer o
»rodutor s o consumidor. O varegista pen:anecel'lll OOUlOpeça lndiB-
peualivcl, mas conLrolado nos seus luoros pelo conhecic,e .to que 8~ te-
ria "a comj,osição dos c"stos. A produção, tanto quanto possivel, de-
velia oreanizar-se em cooperativ"s deu.ocraticüa e livres, capazes
de\im~orem pelos v antaeens o!ereclúo8. n exemplo das autd~18 coope-
rativas de leits pala abasteoimento das 6randes cldades, e d. Coo-
perativa de Cotla, em S. Paulo, pan. produtos horti-e;ranjeiros.

Tudo i&so me leva a im8b1nar a reform[l Ilurnria ocmo
uma serie de projetos isolados, ade'luados a objetivos bem definldos,
e colt~letos n~ sua eetrutura, abr8ll6' ndo terra, traball;o Be.l'lcola,
cul tivo raoional, financi' .'fo:,nto;"assistência med100-escolar, trans-
porte, arma7.en~ento, comeroialização 1ntebral e lnauetriallzação

Doe140-4a do excel\so. Começaria "elos prOj""oe de atastecll::ento' d~ grandes
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e8per~:lll~'a8 ue do 1a tf3:r<;oo da humani üue, hoje Vl vendo COlDO po.rc,ua.
Compreundscos 1S80 a te~po. e procuremo~ orientar esse movimento_,
~fRldkque a mudan:;B se f3.c;n doutro de urna linha evolu:t1vo., de modo
grudat1vo, e~m v101encias nt3m revoluções. rrocuremos encontrt:l~. as
prov1denOlftO certbd. er:qunnto SOUlOS a classe mais forte.

Eis ai o meu pensamento. ux»oatn. talvez. de um mo-
do elemontar. por ud~als csquematico. No entanto. dentro da oomple-
.idade dti materla não se pode fazer melhor • .Pelas c:ontrovers1as e
polellllCus que despert.a. a mudança social com,iJor"tu.. no seu bojo, mui-
to ar't~~o de f~, muitas eSl'eronç ••o de futuro. talvez 11us01'1•••••Mas o
ho~em nao Babe viver de outro modo.

Na ex,p8ctat1va. de um br4:lvu Ol.lCohtro peS80tU, aqu1 lhe

Doe 140-4c
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centros urbenoB. Particip do de U/l,aopdr ••ção aU.,un""cllte lucrativa,
O tr ••balhador rural dela O1>l11eri•• os fru"toa, for"tU'icW',do !lU" po-
sição economia« "••r••asc"llder social,,,en"t,,.t"Ol'qU<;'esse oS o Obj"'tivo
final: odes .nvol v L1CrJto social.

D"uoa brevé ex~oslção voc~ concluir'li [ncll"" nt"
que não vejo lir••1'or"a a.,raria COILO "ü,,,les distribuiçiio de terras
a oampon~zes incultos e incspaze6 da fazê-laa produzir. Seriam 3lea
as primeiruvitlmalil' da imprevidúncia, NeJilo Julião ••ensa a~s1m.

/ -Vejo-a como uma ,rende P:O~Oç"OI ~lobal, de todo~ os brasileiros,
vis do a wr.a reformulaçao do l'roble.m.ada produçao agro-pecuaria
e~ termos de maior p odutividnde.

Aí está O que penso. Penso mais. Penso que nao se
dever cruzar 08 braçolilquando o colollo dos canaviaie nordestinos
ganha 50 cruzeiros diarios, vegetundo na mais nsgra miseria, famin-
to, esfarrapado e doente. Te~o de fazer alguma couaa para mudar
eaaa terrivel situação.

E você deve vir ajuêar-no!l a achar a sOlução lllHis
acertada, com n BUu experiência de ae;rilllultore a SUa corllBem civi-
ca em dizer os coisas oomo el~ suo.
7- Nao "".,ir<," ser líder de qualaqu r movimentos politicoa. Os
postos que ~~nho ocupado me têm vindo naturalmnnte, c~mo dadiva
ou dever. Não fUjo doo encHr~09, mas não 08 procuro. Não einto in-

clinação para ealv~dor, e isoo ~ oseenc131 para quem se pÕe ~ fr~n-
te de qualquer movim'nto d~ massa.

Como você, acredito na claose m6dia. Para elâ ten-
dem 00 doia extrem08: os ~ue eetão muito da cima, e 08 que vêm su-
bindo d"s camadas popularea. Operúrioe do~ C"'"1'08e d••a cidades,
mercê do ~rogr~seo tecnol08ico, tendem a aacender à cl;e~e mêdia,
pela oducação •.pelo deseml'enho de tara! terci:lr1aa (administra-
ção, com~rcio, burocrnc1o, etc) cada vez mais numerosas nos centroo
Ul~anos. Aseim, no .uturo, não aerá a cla~~8 o1'~rarla a male nume-
rosa, COlrO penaaVH ""u''', mila a classe m.1ia das ci,l<ld~s. 1"so já
acont~oe noa Eot ••d08 Unidos. • co~o nas dcmocracias prevalcce o nu-
::loro,de votos, ê certo que a cla"oc m'!dia virá a !ler il clasae diri-
~en"tê da amanhã.

Fln"l.,'mt , ,rOla qu eu não me passarei para o la-
do de lá, mile acho que devo inclinar-me um pouco naquele sentido,
a fim de n:ar.tp.ra pOflição atual, de conoervador prot:r&seista. Expli-
co-me: A Dociodode hUr.lanamarCIIH uempre para a Crente. Se ou me co08.1'-
var 1",6vúl, eer"i 10.;.0ul tr'ul'uuundo ~lo I'rogree80. Se eu :ne dealoco
na li i I'''çãodo movio:,"nto, " COI:Ii"ual velocldcde, eatarei çoneerv ••ndo
oem re a meema po,nção, "'ql1idietante doa extrelQoa. Ora, o mundo mo-
'derno marcha em bUSCIl de uma eoclallza~;;o cr~ocen"te d08 m"ios de
"rodução) irres16tl'/el, ••o,' corree,.onder ao 1ll1flelo,ou 0,,1;"01',hs
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}oc 145-2

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 1967

Exmo. Sr.
Deputado Geraldo Santana

~- Apesar de fortificuda, a tenuuncia ~ esquecer '"OS-

sa facçiio, cO:lsic.!erando-adissolvida no seio da Arena, sem per-
sOrlal1c:aôe e sem di rei los •

4- Isso seria t.oler~vel se 1.;ual tratúr.'cIltofosse da-
do às facções pessedista e udenista. Mas tal não acontece. Esses
grupos permanece~ militantes e reinvindica:'ltes. Diante dir.so,
nao nos cabe opção. Teremos também d~ manter vivo o ex-PRo Tal
foi a decisão dos 9 deput&dos.

5- Isso posto, fomos a PaláCiO, eu e o Derutaco Agos-
tinho Campos Neto, no dia 20, reslondcr à consulta do Gover-.. '.nodor sobre o nome do Dr. Luiz de Souza Lima, proposto a Assem-
bléia Legislativa para Prefeito de I:elo Horizonte.

Declaremos que o PR não tinha restriçõc~ ao nome
proposto, dentro da competência leeal.do Executivo. Aproveita-
mos, no' entanto, a oport~,idade para obser\ar que era a prJ-

.•.
e adClirador

(J{.~f ••.•/ ~'1. 7
Cl ris !'algado

do !leigo

Ua..,p~,1 .LfI.a.Du
."lrid.lU.•-mai a vez, após as eleições de 19Áf, que o ex-?R compcreci~ co-

mo corpo polÍtico, perAnte o Govel'naàor 'luenão tbha sido seu
candida o. Com a fo:-mação da AR~.'A, o panoramn po] Ítico estava
mudado. Oposição, a.;ora, era o MDD. A tend~ncia dos anti~os par-
tidos, agregados na ARENA era apoitr o Govêrno, que se torna r!l
tamL~m da AR~NA. ~as era preciso recoriliecera realidade de que
tais partidos permanecem vivos, atuantes e c~m comprom!ss)s a
atender nos municípios. Por ora, e durante ~lito tempo ainda,
era preciso dar tratam,,:Itoequânime aos ~rupos representa tivos
dos ~rt1dos extintos, considerando-os pel'sonal1dades distintas, , ,
porem membros de uma erande familia. O trats"ento que fosse da-
do ao PSD, ~or exemplo, deveria ser dado ta~bém ao PRo Não po-
deria haver preferências. Com êsse entendimllnto, o bloco do PR,
que se define como corpo político consciente de sua coesão. não
teri dificuldades eo apoiar o Govêrno.

O Governador concordou com todns essas premissas. E
ainda mais, que seriam estabelecidos novos critérios de convi-
vência política, para substitui~ 05 critérios pré-eleit~rais da
ARENA. Os novos critérios respeitariam as ZOOEs de influên~i~
dos deputados eleitos. O mais, ser~ar.lpormenores formais.

7- Teremos candidato a um dos quatro postos mais im-
portantes da Atembléia Legislativa, devendo ser a pretensão a-
colhida dentro do critério tradicional da composição eclética da
mesa. Vamos pleitear taClbém um SUb-lideI' para representa r 'nosso
bloco, havendo entendimentos encamir hados nesse sentido pelo De-
putado Agostinho Campos Neto.

Obedecidas essas linhas gerais, não teremos dificul-
dades em prestar leal e filue colaboração ao Govêrno, para ser-
vir aos interesses do E:stado e criar UCI grande partido de cen-
tro deeocriticb e pro~ressista.

A pr;posito do exposto, gostaria de ouví-lo pessoal-
mente, nll primeira oportunidade. Não arredarei pé tie Belo Hori-
zonte, até o dia 2~ deste. Em seguida estarei no Rio, para as
sessoes do ConscrIto Federal de Educação, c;:ca de 10 dias.

Aceite o cordial abraço

)oc 145-2a

RESERVADA

Prezsdo amigo I
/

Cumprimentando-o alusivamente pela Yitória alcançada
no pleito de novembro último, cumpro o grato dever de info~1r-
lhe o se~in'.el

1- Em face da mensa em do Executivo, propo,do o no-
me do nôvo Prefeito da Belo Horizonte, os nove deputado~ do
ex-PR, reunidos em minha casa, fizeram um balanço geral da si-
tuação política do gstado, tendo em vista uma orientação CO~lm,
daqui por diante.

2- Verificou-se que a ba:'lcadado ex-PR sai~ fort1f -
cada no pleito, passando de 10 para 12 deputnd~s, haveido pos-
sibilidade de cresce ainda maIs, com a p rticipuÇDC de elemen-
tos de outras corr,mtes. atr"idos por nosso firme;: e orienta-
çao.

Ol.~~ •• 1. .• DO
••• 11I
•• HOrtI_
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Declaramos que as votações por n6s)candidatos,
obtidas no município de SalinaSr pJdem ser somadas)pois~
são oriundas da r~e::;nafonte, isto é, Diret6rio !..unicipal
do Partido nepubl~cano, ~ue obedece a orientação do Sr.
Geraldo Santanna.

É de se ressaltar que as conversações mantidas nessa oportunidade com o
professor Clóvis Salgado levaram-me a apoiar a candidatura do Dl'. Walter Passos
para deputado federal, nas eleições do ano seguinte, 1962, quando o candidato ob-
teve em Salinas mais de 6 mil votos, decisivos para sua merecida eleição. Doutro
lado, para deputado estadual, dividimos idêntica votação entre dois companheiros
de então, como se vê neste valioso e significativo documento, em seu original:

Contrastando com sua aparência amena, doce e tranqüila, o professor Clóvis
Salgado era um homem de grande coragem pessoal e cívica, no que nos parecia se-
guir a escola e a conduta do presidente Bernardes.

Certa feita, contou-me José Monteiro de Castro, admirado, algo sobre a extraor-
dinária coragem pessoal do professor ClóvisSalgado. Eclodira a Revoluçãode 64, Clóvis
Salgado ao lado de Magalhães Pinto, de cujo Governo era vice-governador.Passados os
primeiros dias de incertezas, vitoriosos os militares, o governador Magalhães Pinto de-
signou uma Comissãocomposta de ClóvisSalgado, José Monteiro e Oswaldo Pierucetti
para ir tratar com o ministro da Guerra, general Costa e Silva, dos passos seguintes.
Recebida a Comissão, logo o ministro questionou a liderança de Minas e de seu gover-
nador sobre o movimento, minimizando sua posição.

A discussão, embora respeitosa, tornou-se acalorada a ponto do ministro insi-
nuar devesse a Comissão retirar-se da sala. E parte dela já se movimentava para
deixar a sala quando o professor Clóvis, sem nenhum sinal de inquietação ou te-
mor, reagiu com sereno vigor e exigiu respeito do ministro Costa e Silva, ante o
que ele se acalmou, desculpou-se e pediu que se prosseguisse na exposição a que
ouviu, toda ela, silente e conformado. "Não fora a reação corajosa do professor Cló-
vis teríamos saído ou sido presos," concluiu José Monteiro para mim.

Prevaleceu, assim, a coragem pessoal e a experiência revolucionária do segui-
dor e discípulo do presidente Bernardes. Como vice-governador, assumiu o cargo
de governador ante a desincompatibilização de Juscelino Kubitschek para concor-
rer à presidência da República, cuja posse, afinal, se concretizou pela ação e deter-
minação do governador Clóvis Salgado, que ameaçou colocar a Polícia Militar a
esse serviço.

Fui, então, convocadopara auxiliar de Gabinete do secretário João Nogueira de
Resende, do Interior e Justiça, do qual me afastei pouco tempo depois. Passaram-se os
anos e mantivemos, o professor ClóvisSalgado e eu, uma grande amizade, confiança e
admiração recíprocas. Essa ligação foi usada, anos mais tarde, para se resolver, como
realmente ocorreu, uma pendência que se presumia grave, mas não o era segundo a
grandeza e a simplicidadecom que o professor ClóvisSalgadovia as coisas.

O professor Clóvis Salgado fora escolhido para saudar, em nome dos Conven-
cionais, o doutor Francelino Pereira, homologado naquele conclave como candidato
da Arena ao Governo do Estado. O discurso escrito pelo próprio professor Clóvis
foi levado, não sei por quem, aos militares que, por sua vez, vetaram a parte da
oração no que se referia ao ex-governador José de Magalhães Pinto, tendo sido in-
cumbido para resolver o impasse o doutor José Monteiro de Castro. Sou, então,
chamado à casa do Dl'. José Monteiro de Castro que, ao me expor o problema, inda-
gou-me de minha disposição e coragem para colocá-lo perante o próprio professor
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Clóvis Salgado. Não me ocorreu nenhuma dificuldade em me desincumbir da mis-
são. De posse do discurso, fui à casa do professor Clóvis onde imediatamente fui
recebido. Notei o professor Clóvis Salgado já bastante abatido pela grave moléstia
que, afinal, o vitimaria pouco tempo depois. Teria sido esse o último discurso que o
professor Clóvis Salgado pronunciaria. Expus-lhe a dificuldade, indicando-lhe o
trecho do discurso objeto da censura e rejeição.

Com a maior naturalidade, o professor Clóvis me disse: - "Leve-o, leia-o todo,
e faça nele as modificações que você entender necessárias ou convenientes; à hora
da Convenção, você poderá trazê~fo a mim, que o lerei." Já estávamos conversan-
do amenidades, quando chegofr o doutor José Maria de AIkmim, preocupado. Dona
Lia trouxe-nos um cafezinho.

Com o visível intuito de agradar ao professor Clóvis Salgado, vira-se o dou-
tor Alkmim para Da. Lia e diz: - "Como a senhora está jovem e bela, Da. Lia!" -
"Mas já sou avó, doutor AIkmim", atalhou Da. Lia. - "Avópor merecimento e não
por antigüidade", replicou Alkmim, fazendo entrever na fisionomia até então se-
rena mas triste do prof. Clóvis indisfarçável orgulho e discreta satisfação. Imedi-
atamente, saí à procura de u'a máquina de escrever e só a fui encontrar disponí-
vel no Hospital Felício Rôcho, onde, então, procedi à modificação do discurso. Te-
nho em mãos os dois discursos: o escrito pelo professor Clóvis e o modificado por
mim. Transcrevo aqui parte deles, a vetada, da lavra do professor Clóvis e a lida
na Convenção pelo próprio professor Clóvis, por mim encontrada, com a supres-
são textual, em grifo, do que se referia ao senador Magalhães Pinto, levado ao Dl'.
José Monteiro, e, conseqüentemente, acordado pelo Comando Militar:

(escrito pelo professor Clóvis Salgado:

{"O deputado Murilo Badaró, que irá representar o Estado de Minas Gerais no Senado Federal, onde nossa
legenda ora se distingue pelas figuras inconfundíveis de Magalhães Pinto e Gustavo Capanema. De Magalhães
Pinto, por tantos títulos digno de nossa estima e admiração, sentimos a falta neste recinto, mas respeitamos e
compreendemos a corajosa luta em que ora se acha empenhado, na defesa de princípios que lhe parecem
fundamentais_ao próprio_destino da nação. Já atingimos_um...estágio.de civilização onde os cidadãos podem
divergir sem dissentir, defendendo cada qual os caminhos eos meios q~e lhe pareçam mais eficazes para al-
cançar o mesmo objetivo, que é.o engrandecimento dapátriacomum._E o milagre da democracia,_regimeda
controvérsia polida. do debaterespeitoso, das posturas corajosaseJúcidas, onde as disputas se resolvem pelo
voto consciente_da_maioria. que atodos obríga e pacifica. Enquanto Magalhães prossegue sua caminhada de
cavaleíro andante de uma nobre causa, volvamos nossos olhos para Gustavo Capanema. o lutadoLquese afas-
ta da liça coberto_de glória ..:.}

(Adaptado por Geraldo Santanna:

"O deputado Murilo Badaró irá representar o Estado de Minas Gerais no Senado Federal, onde nossa legenda
ora se distingue pelas figuras inconfundíveis de Magalhães Pinto e Gustavo Capanema. Nele, a Convenção viu
a tradição política que vem no sangue, espécie de nobreza, que obriga o cavaleiro a portar-se com honra e
destemor. Enxergou o deputado consagrado pelo voto popular em sucessivos pleitos. Pesou o desempenho
correto que sempre deu aos mandatos recebidos. Reverenciou o intelectual estudioso dos problemas sociais e
políticos do País, na quadra difícil que atravessamos. Acreditou na sua mocidade promissora, na autenticidade
de sua liderança, na lealdade e lucidez com que defenderá, no augusto cenáculo do Senado da República os
legitimos interesse de Minas Gerais, integrados nas aspirações maiores da Nação brasileira ...:
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o senador Bernardes Filho

A seu turno, o senador Bernardes Filho mantinha comigo estreito relacio-
namento de companheirismo e amizade, em razão do que acompanhava e dava a
cobertura que lhe era possível à minha luta para solucionar problemas maiores
de nossa região. Dele recebi, certa feita, a seguinte carta, por sinal reveladora de
muita coisa, principalmente do apreço que tinha por mim e do quanto respeitava
e acolhia nossa opinião:

r~' /~ ri,: -.:-~/... --.!~.!._-
_Li..... _Co""-'-#(.4,.£,( .4......:«."" ...•.c --
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o doutor Milton Campos
e suas "tiradas"

Joaquim Ruas, ex-caixeiro na loja do Cel. Idalino, resolvera negociar por
conta própria, instalando seu negócio de tecidos na praça do mercado municipal,
parte de baixo, ao tempo em que se fizera presidente da UDN local, com o apoio
do Prof. Alberto Deodato, então presidente do Diretório Estadual daquele Parti-
do. Numa tarde de sábado, após a feira, Joaquim Ruas resolveu interromper as
corridas a cavalo de "Tutinha", filho de Jorge Guimarães que, um tanto alterado,
ia e vinha em disparada naquela Praça. Atalhou "Tutinha" e, procurando conter
o cavalo pela rédea, advertiu-o.

Ante o movimento de desobediência de "Tutinha", Joaquim Ruas sacou do
seu revólver e fez alguns disparos para o alto, em plena praça principal de Sali-
nas, à luz do dia, é bom que se repita. Imediatamente, desceu o delegado especial
de Polícia, Tte. Edésio Fernandes, que certamente se achava por ali em volta do
mercado. Apreendeu a arma e processou sua autuação como mandam a lei e a
ordem. Nossos companheiros, à' exceção do Cel. Bernardino Costa, logo nos reuni-
mos na casa do Cel. Procópio, onde, depois do relato dos fatos e de algumas dis-
cussões, chegamos à conclusão de que nossa política estaria completamente des-
moralizada se o tenente Edésio não fosse imediatamente removido de Salinas.

Criada uma Comissão composta por mim, Dl' Loyola e o próprio Joaquim
Ruas, fomos, poucos dias depois, acompanhados do professor Alberto Deodato, re-
cebidos pelo governador Milton Campos, em Palácio, que se fazia acompanhar do
secretário e também professor Pedro Aleixo. Com a cordialidade e finura que o
caracterizavam, depois de convenientemente assentados, o governador foi logo à
indagação: - "A que devo a honra da visita de tão ilustre Comissão?" - "O Dl'.
Alcides Martins Loyola, nosso futuro candidato a prefeito em Salinas, poderá fa-
zer uma exposição mais detalhada e fiel dos graves acontecimentos que nos tra-
zem aqui", atalhou o professor Alberto Deodato. Em meio ao silêncio e perplexi-
dade, o Dl'. Loyola fez minucioso relato dos fatos, concluindo, já emocionado, como

,.~ .

/~ ' .4~J

CÚ-_c.. tt....... ~

eLA... ~ c;. ~"" 1'.

..( ~.

Meu caro Geraldo Santanna.

Estou em falta com você, a quem devo resposta à carta de 30 de outubro solicitando minha interferência junto
ao Clemente Mariani para que seja criada uma Agencia do Banco da Bahia em Salinas.
S6 o fato do Clemente ter estado viajando é que me fez retardar essa resposta. Consegui, afinal, avistar-me
com o mesmo e pus o máximo empenho na solução favorável do assunto que ele ficou de estudar com boa
vontade.
Não lhe fiz o pedido por carta, porque o Clemente reside aqui, e não na Bahia, e tudo o que queremos, um do
outro, usamos o telefone ou o contacto pessoal.
Cobrarei, oportunamente, uma resposta para transmitir a você.
Fiquei satisfeito com os resultados da votação em Salinas e mais ainda com a confirmação de seu merecido
prestigio pessoal, revelado numa luta eleitoral que sei ter sido áspera e dura.
Gostaria de vê-lo numa oportunidade em que não seja sacrificio para você locomover-se. Estarei em Belo Ho-
rizonte até o dia dois de Dezembro. Para lá seguirei a 28 do corrente.
Quanto à minha decisão de deixar a vida pública, de que tanto os jornais vêm falando, não é ela ainda defini-
tiva, dependendo de conversas com certos amigos, como você.
Recomende-me aos seus e a todos os companheiros dai e creia-me seu amigo e admirador.
- P.S. O Clemente me informa, agora, que o Banco tem um Diretor especializado no assunto de criação de
Agências e que a ele vai se dirigir para saber o que há, pois, do seu conhecimento não chegou nada até ago-
ra. - a) A.:

Rio, 19 de novembro 962
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-
o governador Bias Fortes

No governo Bias Fortes
(1956-1960)

Certa feita, o Cel. Idalino Ribeiro, ante
o que ele considerava insubordinação de seus
munícipes, a falta de obediência cega, ameaça-
ra trazer um cidadão duro, de fora, para, fa-
zendo-o prefeito, restabelecer a ordem e o res-
peito em nossa terra. É que os rapazes esta-
vam usando, às escondidas, para os banhos e
os "canga-pés", o chamado poço "das moças",
que, por ser contornado de baixas mas
frondosas folhagens, oferecia alguma discrição
às banhistas, ao contrário do poço do
"Landim" e outros, menos reservados, porém
mais profundos, destinados aos rapazes. To-
dos, porém, de saudosa memória, no leito do

Rio Salinas. Ouvidos moucos às reiteradas reprimendas, foi a gota d'água para o
prometido castigo. Cumpriu-se o vaticínio. O Cel. Idalino trouxe de Pedra Azul,
mais precisamente de Pedra Grande, do município de Almenara, o corpulento e
jovem bacharel, Dl'. Aderbal Pacífico d'Oliveira, com apóstrofo mesmo, fazia ele
absoluta questão. Prefeito, o Dl'. Aderbal foi um verdadeiro fiasco e grande decep-
ção para o coronel. O Dl'. Aderbal era um gozador. Vez por outra, sem qualquer
companhia íntima, resolvia ir à zona boêmia, mais precisamente à Pensão de
"Tôca", na Rua dos Caboclinhos, ainda cedo da noite. Para não ser notado pelas
irmãs do Cel. Idalino, dentre as quais minha avó Mulata, assentadas na Praça do
Fórum, à entrada daquela ruela, passagem forçada, que fazia o prefeito d'Oliveira?
Simplesmente determinava ao velho e saudoso encarregado de manutenção da luz,
Esperidião Ferreira de Oliveira, "Bião", que desativasse a velha turbina, que foi

única solução aceitável, a imediata remoção do tenente de Salinas. O governador
Milton Campos retoma a palavra, vira-se para o secretário e diz: - "Doutor Pedro,
um tenente, delegado militar, que, em pleno Governo udenista, tem a coragem de
desarmar em praça pública, à luz do dia, um chefe político municipal da UDN,
partido do governador, que ali resolvera experimentar sua arma, ao contrário do
que se sugere, deve ser promovido."

Desapontados, nos despedimos. Já fora do Governo, o Dl'. Milton Campos e
eu nos tornamos bons amigos e guardo dele boas lembranças e documentos.
Bernardino Costa, que desaprovara energicamente a tresloucada atitude de Joa-
quim Ruas e não prestigiara as providências que a sucederam, não passou pelo
constrangimento, pois entre os apaixonados de então, Bernardino Costa tinha na
cabeça a lucidez, a razão e a frieza.

Doutra feita, lembro-me bem, hospedado na residência do professor Bolivar
de Freitas, fui por ele convidado a acompanhá-lo até uma livraria, na Avenida
Afonsd Penna. Lá chegando, deparamo-nos com o governador Milton Campos em
final de sua compra, que correspondeu aos nossos cumprimentos de forma afável,
como de seu costume.

Após longa conversa, o governador Milton Campos resolveu despedir-se e nós
o acompanhamos até a saída da livraria, quando fomos surpreendidos pela chega-
da do então deputado Tancredo Neves, estabelecendo-se, após os c}lmprimentos,
discreto constrangimento da parte do governador Milton Campos. E que, abre-se
um parêntesis, depois da campanha sucessória - comício da Praça da Estação -
onde o doutor Tancredo fizera em discurso uma referência desairosa ao governa-
dor, eles não mais se encontraram, esta era a primeira vez e por isso não foram
espontâneos nem afetuosos no cumprimento, com certeza frio.

O doutor Tancredo, procurando descontrair o ambiente, adiantou, já que se
via na mão do governador um pequeno embrulho que denotava um livro: - "Es-
pero que o senhor, governador, tenha deixado algo para mim aí na livraria.".
Incontinenti, o governador Milton Campos respondeu, para indisfarçável desapon-
tamento de seu interlocutor: - "Ora, doutor Tancredo, eu supunha que o senhor
já tivesse decorado o seu apartamento ...". Em seguida, a roda se desfez, cada qual
para o seu lado ou destino.
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de Enéas Batista, e apagasse a luz da cidade. Às escuras, portanto, o Dr. Aderbal
Pacífico d'Oliveira cumpria, sem ser notado, seu alegre e divertido itinerário. Rico
e gozador, o filho do Cel. Jucão, e também filho de Salinas, porque não o dizer,
deixou a coisa correr e até alimentou a boemia e a desordem, para desespero do
Cel. Idalino. Algum tempo depois, já engajados nas hostes udeno-perristas locais,
a essa altura era prefeito de Salinas Noé Corrêa, que, por sua vez, alimentava
séria divergência pessoal com Dr. Morais, nosso companheiro e discreto mentor.
Era governador de Minas, no qual se construiu a ponte sobre o Rio Vacarias, o
Dr. Milton Campos.
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o coronel Idalino e sua
"promessa de campanha" ...

Enquanto isso, o Cel. Idalino anotava, até que, à proximidade das eleições
de 1954, recomeçou com as ameaças. "Desta vez eu mostro a vocês! Vou buscar
um homem de fora, famoso pelo autoritarismo e pela violência, um nordestino que
vai restabelecer a ordem, o respeito e a obediência nesta terra. Vocês vão ver. Essa
tal de mocidade vai comer o pão que o diabo amassou", era a "promessa de cam-
panha." E trouxe, realmente. Foi buscar na cidade de Rubim o médico, Dr. Cândi-
do José da Costa, lá envolvido em forte e perigosa rixa, e o fez prefeito de Salinas.
Nos dois primeiros anos, com Juscelino Kubitschek no Governo o "pau comeu
solto". A ordem e a obediência em Salinas afinal foram restabelecidas. Nosso jor-
nal "O Democrata", ao fazer oposição generalizada ao Governo do Estado, esti-
mulava o governador Kubitschek no apoio incondicional à política do Cel. Idalino
Ribeiro em Salinas. Os delegados militares se sucediam à medida que se cansa-
vam de servir ao chefe político local.

Culminaram suas perseguições e atrocidades com a morte de Cipriano
Moreira dos Santos, nosso companheiro, em conseqüência de um interrogatório(?)
feito pelo tenente Paulo Alvim Moreira Machado, na cadeia local, na calada da
noite. Tudo ia às mil maravilhas para a política situacionista local, até que sur-
giu a candidatura Bias Fortes ao Governo do Estado. Juscelino se desincompatibi-
lizou para concorrer à presidência da República, assumindo o Governo do Estado
o professor Clóvis Salgado. Fui convocado para auxiliar de Gabinete do secretário
João Nogueira de Resende, do Interior e Justiça.

O Partido Republicano, a que pertencia o então governador Clóvis Salgado,
coligou-se com o Partido Social Democrático, com a chapa Juscelino para presi-
dente, Bias e Bernardes Filho para governador e vice em Minas, respectivamente
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com base no seguinte documento que, à época, chamava-se "Protocolo de Inten-
ções", que me foi confiado para copiar pelo senador Bernardes Filho:

"DECIDEM: 1) Terão candidato comum à Presidência da República, bem como à
governadoria, à vice governadoria do Estado e à senatória federal na próxima renovação
de terço do Senado.

2) O candidato à Presidência da República será o Dr. Juscelino Kubitscheh de Oli-
veira.

3) O candidato a governador do Estado será o DI'. José Francisco Bias Fortes, ad
referendum da Convenção do Partido Republicano.

4) O candidato a Vice governador será indicado pelo Partido Republicano.
5) O candidato a senador será indicado pelo Partido Republicano.
6) O candidato a governador, uma vez eleito, constituirá o seu governo atribuindo

ao Partido Republicano três das Secretarias de Estado, dentre as existentes, e ainda o
Departamento de Estradas de Rodagem, adotando o mesmo critério de igualdade relati-
vamente ao provimento de cargos nas administrações da Caixa Econômica Estadual, de
departamentos, autarquias, sociedades mistas, de estabelecimentos bancários e empresas
direta ou indiretamente controlados pelo Governo, quer vaguem aqueles cargos por qual-
quer circunstância ou razão, quer venham outros a ser criados. Fica entendido que: a) O
governador envidará esforços para que o provimento de cargos na administração local da
Caixa Econômica Federal se processe dentro do mesmo critério de igualdade, o mesmo
acontecendo com as autarquias federais; b) O governador procederá às nomeações para
os cargos supracitados, mediante indicação ou anuência do presidente da secção Mineira
do Partido Republicano. c) Aos secretários de Estado indicados pelo Partido Republicano
ficará assegurado o exercício das atribuições vigentes na data do presente acordo, inclu-
sive o direito de, ouvido o governador, escolher livremente os seus auxiliares, chefes de
departamentos e de serviços das Secretarias a seu cargo, bem como o de trocar de posto
os últimos, dentro da mesma repartição, sempre que o interesse da administração o exigir.

7) O diretório do Partido Social Democrático ou do Partido Republicano, que votar
em candidato de outro partido para governador, Vice-governador e senador, será, para
todos os efeitos, automaticamente excluído do presente acordo, assumindo o governador
eleito o compromisso de só prestigiar, no município desse diretório faltoso, o do partido
que houver honrado a disciplina partidária.

8) O governador eleito compromete-se, salvo a hipótese do item anterior, e não re-
vogar ou modificar, a não ser de acordo com o Partido Republicano ou com o DI'. Clóvis
Salgado, nenhum dos atos praticados pelo atual Governo.

9) O Diretório Municipal que se integrar em um dos acordo, terá, uma vez apura-
das as eleições, as mesmas vantagens neste documento estipuladas em favor dos partidos
coligados.

10) O governador governará, nos municípios, de acordo com os prefeitos eleitos sob
registro, indiferentemente, pelo Partido Social Democrático ou pelo Partido Republicano,
devendo, todavia, fazer as nomeações na proporção das legendas obtidas pelos partidos
coligados, por indicação dos seus respectivos diretórios.

11) No caso de nenhum partido coligado vencer a eleição municipal, o Governo do Esta-
do estabelecerá um modus vivendi, provendo os cargos proporcionalmente às legendas que cada
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partido obtiver ou houver obtido no município, se em outro critério não acordarem os presiden-
tes do Partido Social Democrático e do Partido Republicano, para cada caso.

12) O presente acordo não impedirá que o Partido Social Democrático ou o Partido
Republicano, entre em entendimentos com outras agremiações partidárias, desde que não
altere os compromissos deste acordo.

13) Nenhum delegado de polícia poderá ser nomeado nem designado desde que seja
inimigo pessoal de qualquer dos chefes coligados locais.

14) A ocorrência de crime político em qualquer município determinará o imediato
afastamento da autoridade policial local, se assim o julgar necessário o Governo ou qual-
quer dos partidos coligados, devendo aquela autoridade ser substituída por delegado es-
pecial, livremente nomeado pelo governador, até final apuração da autoria do crime.

15) Os delegados regionais ou especiais e elementos de destacamento local, sendo,
por sua natureza, de confiança do governador, poderão ser livremente removidos em qual-
quer tempo, sempre que o interesse público o exigir, não assistindo a qualquer partido
coligado direito a reclamação.

16) As autoridades policiais serão indicadas pelo partido coligado que obtiver ou ti-
ver obtido a maioria de legendas municipais desde que esta maioria seja de mais de vinte
por cento. Quando a maioria for inferior a vinte por cento, as indicações serão feitas pro-
porcionalmente a critério do governador. Não sendo possível apurar com convicção as le-
gendas municipais, prevalecerá, para os efeitos deste item, o total das legendas estaduais.

17) O fato de funcionário não pertencer ao partido majoritário local não constitui-
rá motivo para que sofra constrangimento de qualquer natureza, ressalvada a hipótese de
utilização do cargo para fins políticos.

18) Sempre que o prefeito for ou tiver sido eleito em coligação, slla primitiva filiação
ao Partido Social Democrático ou ao Partido Republicano é que determinará se deve 011

não ser tratado como coligado para os efeitos deste acordo.
19) Quando houver coligação que impossibilite a verificação de legendas, o caso

será decidido pelo governador, que, antes de deliberar tentará uma solução de comum
acordo entre os partidos coligados.

20) Empossado o governador e constituído o seu Governo, cada partido coligado
designará um representante para, conjuntamente com o governador ou quem ele indicar,
deliberar sobre os casos duvidosos, controvertidos, omissos ou que, por força de circuns-
tâncias supervenientes, interessem à segurança da coligação.

21) Após as eleições, a secção mineira do Partido Social Democrático propugnará
para que todas as forças políticas, notadamente o Partido Social Democrático e o Partido
Republicano, que apoiarem a candidatura do Sr. Juscelino Kubitscheh se fundam num só
e grande partido de centro, de forma que se institua um Governo suficientemente forte
para a realização de um grande plano de construção nacional. Para constar, lavrou-se este
documento, em quatro vias, que vão devidamente assinadas. - aa)".

Poucos os políticos mineiros que conheciam este documento, somente os can-
didatos e a mais alta cúpula partidária. Fomos, então, para as Convenções Parti-
dárias, apoteóticos eventos sociais e até mesmo culturais. Todas as camadas soci-
ais da Capital e também do interior do Estado afluíam para o anfiteatro da Secre-
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taria de Saúde, "minúsculo" ambiente para acolher a enorme massa, de alto ní-
vel, é bom que se diga, sequiosa por ouvir grandes figuras da cultura e da política
nacional e estadual, os mais eloqüentes oradores, representantes à Mesa de todos
os Partidos Políticos, coligados ou adversários, não importava.

À Convenção do Partido Republicano, cercada de tanta afluência e pompa,
em cuja Mesa pontificavam as figuras inconfundíveis do governador Clóvis Salga-
do, de Bernardes Filho, de Abgard Renault, de Daniel de Carvalho, de Feliciano
Penna, de Dilermando Cruz, de Bento Gonçalves Filho, de José Esteves Rodrigues,
de Tristão da Cunha, de Bolivar de Freitas e de tantos outros de igual dimensão,
sem se falar nos representantes de todos os Partidos mineiros. O coroamento da
Convenção, antes do solene encerramento, seria a discussão e aprovação da coli.
gação com o PSD, tudo antecipadamente acertado, como de costume ...

Os oradores emocionavam a seleta, mas compacta platéia com as loas e ar-
gumentos irrespondíveis à grande aliança. E até mesmo parecia a "grande alian-
ça" de que nos dá notícia a história. Mas a surpresa não demorou. Com a palavra,
afinal, o convencional Geraldo Santanna ... "O menino do Feliciano", sussurraram.
Impetuoso por força da juventude e pela carga de perseguições que vinha sofren-
do, fiz contundente e apaixonado discurso contra a coligação, até que me senti
mal, fui socorrido pelo médico e professor, o governador Clóvis Salgado, na ante-
sala do palco, enquanto o deputado Feliciano Penna assumiu a tribuna para justi-
ficar minha emoção e minha paixão, quando, recuperado, retomo a palavra para
uma platéia já perplexa ante o inusitado da ousadia de me contrapor à uma posi-
ção partidária já tomada pela chefia política estadual. Deixei afinal o auditório
estarrecido ao ler o Relatório feito ao secretário da Segurança pelo delegado mili-
tar Tte. Fernando Vicente Calvo Ferreira, de 1º de agosto de 1958, sobre os acon-
tecimentos em Salinas, assim pontificado:
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"... julgo conveniente ressaltar o fato altamente significativo de ser eu um inimigo pessoal do
prefeito de Salinas e do presidente do PR .. local, Sr. Geraldo Paulino Santanna. Nossas relações
foram rompidas por ocasião dos acontecimentos de Curralinho, que julgo serem do conhecimento
de VExcia. O desfecho das eleições em Salinas torna-se de todo imprevisível quanto ao seu resul-
tado, em virtude do perfeito equilíbrio das forças das facções que as disputarão;

- os chefes pessedistas locais aguardavam anciosamente a saida do secretário Feliciano Pena
para arrasarem seus adversários que até então tinham a cobertura daquele titular;

- privando da intimidade dos chefes pessedistas fiquei inteirado de seus propósitos de violên-
cias após a saida do secretário Feliciano Pena e pude ouvir certa ocasião o deputado Clemente
Medrado pregar a necessidade de adotarem uma medida de força, caso o resultado das urnas lhe
fosse adverso - falou ele nessa ocasião em se recorrer ás armas caso tal sucedesse;

- relacionando com o item anterior adianto-vos que na residência do senhor Idalino Ribeiro existe
um verdadeiro arsenal, inclusive armas de guerra (fuzis, mosquetões e um fuzil metralhadora);

- ao retornar de Belo Horizonte, na última vez que aí estive, verifiquei claramente o intento dos
chefes pessedistas de arrasarem seus adversários pois logo me solicitaram que adotasse medidas
arbitrárias de perseguições a seus adversários politicos;

- ...verifiquei que em frente à casa do Sr. Idalino havia um grupo de correligionários seus, dos
mais exaltados. Chamei o deputado Chaves Ribeiro e procurei saber dele o motivo daquele movi,
mento inusitado. Este recomendou-me num tom dúbio que seria melhor que me recolhesse à minha
residência e nada comentasse ...

- ... Temos fundadas razões para suspeitar de que tudo isso foi feito a mando dos chefes
pessedistas locais ...

- ...que estes nordestinos sem princípios estão já visados para emprego na realização de vio-
lências e terrorismo em beneficio do situacionismo local. ..

- ...Se sérias medidas preventivas não forem tomadas e principalmente se não se libertar as
atividades do delegado de Policia da influência do P.S.D. local, ..... creio que este longínquo rincão
será palco de deploráveis acontecimentos que serão amargamente lamentados por V.Excia. depois
que ocorrerem. Aqui fica a minha advertência ...

- a) Fernando Vicente Calvo Ferreia - 1 Tente .. - FIRMA RECONHECIDA" .

Fui timidamente aplaudido, mas percebi que a Mesa ficou preocupada com o
desfecho de minha oração e o sussurro que dominou o auditório. Vários oradores
se seguiram a mim para, em seguida, dar-se a votação da matéria, O presidente
da Convenção anunciou o resultado, "aprovada a coligação pela unanimidade dos
senhores convencionais". Levantei-me, pedi a palavra pela ordem e contestei o
anúncio do presidente, porque a matéria não havia sido aprovada por unanimida-
de, uma vez que eu votara contra. Feita a retificação na Ata, senti que contraria-
ra o senador Bernardes Filho e os demais membros da Mesa, que trocaram sus-
surros. Ato contínuo, o senador Bernardes Filho mandou me chamar à Mesa e
então me convidou para irmos, no dia seguinte cedo, à presença do Dr. Bias For-
tes. Senti que o senador não admitia aquela dissensão formalizada em Ata. Como
acertado, procuramos o Dr. Bias Fortes, hospedado em casa de um familiar. Muito
afável e acolhedor o Dr. Bias Fortes nos recebeu na parte íntima da casa, Ali, ante
a indagação, Bernardes Filho fez um relato do incidente ocorrido na Convenção,
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" provocado por mim com certa dose de razão". O Dr. Bias Fortes lamentou não
poder me atender em nada em Salinas para conquistar meu apoio, mas fez uma
indagação, muito oportuna aliás, para quem, como ele, certamente conhecia aquele
"Protocolo de Intenções" já transcrito anteriormente, notadamente sua cláusula
10: - "Vocêganhou as eleições em algum distrito do município de Salinas?"-"Ga-
nhei, sim, no distrito de Rubilita", respondi. - "Pois, se eleito governador, com o
seu concurso ostensivo, lhe prestigiarei integralmente no distrito de Rubilita."-
"Está acertado, governador", atalhei incontinente. Decorridos alguns minutos com
amenidades, nós nos despedimos do Dr. Bias, eu com a segura convicção de que
havíamos simpatizado um com o outro e que, dali em diante, como de fato ocor-
reu, pela força do destino e dos fatos que sobrevieram, tornamo-nos excelentes
amigos. Acompanhei o senador Bernardes Filho até o hotel onde se achava hospe-
dado, despedimo-nos e apressei-me em partir para a campanha resultante do com-
promisso que acabara de assumir.
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Salinas, 6 de outubro de 1955

Exmo. Sr. presidente do Diretório Estadual do Partido Republicano.

Belo Horizonte.

Prezado Senhor:

Para os fins que se fizerem necessários, declaro em meu próprio nome e em nome do Diretório municipal
de Salinas do Partido Social Democrático, que dois quintos (2/5) das votações obtidas neste município pelos
candidatos JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, JOSÉ FRANCISCO BIAS FORTES e ARTHUR
BERNARDES FILHO, nas eleições p/passadas, foram dadas pelo Diretório municipal de Salinas do Partido Re.
publicano, que obedece a orientação do Sr. Geraldo Paulino Santanna.

Atenciosas saudações.

Dr. José Chaves Ribeiro - deputado à Assembléia Legislativa Estadual. a) José Chaves Ribeiro'.

Carta do deputado Chaves Ribeiro - seu suicídio político

É de se ressaltar aqui, como o destino monta e compõe acontecimentos
que mudam a vida de uma ou de várias pessoas. Dez minutos depois, ao passar
em frente à Assembléia, na Rua Tamóios, alguém me grita: - "Geraldo
Santanna, venha cá"! Assustei-me com o chamado, que era do Dep. Chaves Ri-
beiro. Tivemos, então, o seguinte diálogo, depois do frio cumprimento: - "Oh
Geraldo, como você sabe, nós agora vamos votar nos mesmos candidatos nas
próximas eleições. Por isso, quero lhe propor um acerto, que tem como objetivo
principal evitar despesas para nossas correntes em Salinas." - "Diga que tipo de
acerto, Chaves." - "Nós do PSD, meu pai, Medrado e eu, estamos dispostos a fa-
zer a eleição por nossa conta, sem nenhuma despesa para você, como, de resto,
sem nenhuma despesa para nós também. É você ir para sua fazenda na véspera
da eleição e só voltar ao término da apuração". Entendi logo o que estava por
trás da manobra e respondi: - "Estou de acordo, desde que você me dê uma de-
claração escrita, dizendo que dois quintos da votação obtida pelos candidatos da
coligação PSD-PR, em Salinas, foram dados por mim, exatamente a votação que
o Partido Republicano teve em Salinas nas eleições municipais passadas, a que
perdemos, para que eu não fique mal com meu Partido." O Dep. Chaves Ribeiro,
que certamente não conhecia o "Protocolo de Intenções" a que já me referi e
transcrevi, e mui,to menos sabia da conversa que tivemos com o Dr. Bias, sen-
tenciou: - "Bata a declaração aí", indicando-me u'a máquina de escrever. Datilo-
grafei, então, a seguinte Declaração:
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Depois de ler o documento e refletir um pouco sobre ele, assinou-o o "esper-
to" deputado, certamente mal intencionado. Feriram-se as eleições e eu não apa-
reci, não me movimentei, nem as fiscalizei, tudo como combinado. No dia 6 de
outubro de 1955, dirigi-me ao Cartório de Tito Borges, lº Ofício de Notas, colo-
quei o "6" à mão no local que estava em branco, pedi o reconhecimento da firma
do "ilustrado" deputado, o que se fez, e guardei o documento a "sete chaves".

Empossado governador, o doutor Bias Fortes convida para secretário de Via-
ção e Obras Públicas o deputado Feliciano de Oliveira Penna, que, a seu turno,
me convida para chefe do seu Gabinete, cargo muito mais significativo e poderoso
que o do próprio secretário de hoje. Não aceitei de pronto o convite. Senti-me no
dever de consultar o professor Milton Campos, de quem há longo tempo vinha re-
cebendo valiosíssima cobertura de consultoria jurídica nas demandas que manti-
nha com meus adversários e inimigos. Pessoalmente preferia ficar em Salinas e
não nutria nenhum entusiasmo em me mudar para Belo Horizonte.

Transmiti ao professor Milton Campos minhas dúvidas, mas recebi dele o
decisivo estímulo a que aceitasse o convite, visto que dificilmente nossa região
receberia benefícios do Governo se não tivesse em seu meio um filho dela, inte-
ressado em desenvolvê-la. A opinião do Dl'. Milton foi decisiva para mim pelo que
ela continha de sinceridade e isenção, primeiro porque iria eu servir a um Gover-
no que lhe era adversário e segundo porque o sabia em divergências com o Dl'.
Feliciano Penna, desde a segunda metade de seu Governo, com o afastamento do
PR, ou de parte dele. Acertada minha aceitação ao convite, o professor Milton
Campos não se esqueceu, porém, de me fazer esta advertência: - "Lembre-se sem-
pre de que, no exercício de tão elevada posição, com poderes para decidir e reali-
zar, dois acenos negativos podem liquidar com a carreira, principalmente de um
jovem como você, que se presume promissora - mulher e dinheiro - que logo o
assediarão. Mantenha-os a uma distância conveniente."

Passados alguns dias de laboriosa tarefa para adaptar a rotina da secretaria
às exigências da postura do secretário Feliciano Penna, surge o primeiro despa-
cho com o senhor governador. O secretário, que não demonstrava qualquer segre-
do na sua ação e vida pública, recomendou-me que sempre o acompanhasse nos
despachos. E assim se deu o primeiro e, de resto, muitos outros despachos. Con-
cluído o despacho, com a solenidade que, à época, se emprestava a eles, num in-
tervalo da troca de amenidades entre o doutor Bias e o doutor Feliciano, atraves-
sei e disse ao governador: - "Governador, conforme combinamos, trouxe comigo a
relação dos atos políticos que pretendo para Rubilita." - "ô Santanna, estou ad-
mirado de sua coragem em pedir o cumprimento de um acordo, depois que você,
ausentando-se da luta e se desinteressando totalmente do pleito, deixou de cum-
prir sua parte. Daqui saíram há pouco o Cel. Idalino com seu filho, o deputado
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Chaves Ribeiro, quando me relataram o ocorrido nas eleições em Salinas, das
quais você teria passado ao largo, descansando em sua fazenda." - "governador,
este documento firmado por José Chaves, com firma reconhecida à época, mostra
de que lado está a falsidade e a mentira."

O governador leu o documento, mostrou-se perplexo e externou sua revolta
com alguns palavrões. Pediu-me que deixasse o documento com ele por algumas
horas, para mandar tirar uma fotocópia (naquele tempo não havia xerox), após o
que mandaria levá-lo a mim pelo Chico (Prof. Francisco Henriques), na parte da
tarde, bem como lhe passasse a relação dos atos a que me havia referido. No dia
seguinte e nos posteriores o "Minas Gerais" apareceu recheado de atos relativos a
Rubilita, do município de Salinas: exonerações e nomeações, de sub-delegado e su-
plentes, de juiz de paz e suplentes, de adjunto de promotor, de diretoras de escolas
e assim por diante. Não se deixou nada de pé. Daí para frente, "mãos à obra".

O secretário Feliciano Penna não perdia a oportunidade para discretos sor-
risos sarcásticos, já que não se permitia gargalhadas. Seguiram-se os despachos
regulares, sempre com a minha presença. E a cada um deles eu levava meu expe-
diente particular, autorizações para obras e mais obras em Rubilita: ponte sobre
o Rio Salinas na sede do distrito, sobre córregos perenes ou não, estradas de ro-
dagens de terra, grupo escolar enorme na sede, luz e outras dezenas de benefícios
para a sede e o interior do enorme distrito de Rubilita. Chegamos a construir uma
ponte de concreto armado, na divisa de município de Rubilita com o de
Comercinho, sobre o Rio Itinga, transportando todo o material, cimento, ferragens
etc. em animais (muares), tentando prosseguir até o município vizinho a estrada
que demandava o povoado de Amparo do Sítio, também já construída por nós.

Enquanto isso, a cidade e o restante do município de Salinas andavam às
moscas, não por culpa do Governo, ou do prefeito Cândido Costa que muito pedia,
mas pela ineficiência da representação política. Começaram, então, os primeiros
desentendimentos e entrechoques entre o prefeito e a política do Cel. Idalino. As
partes resolveram se confrontar e as posições se radicalizaram mesmo. À mão
armada, o prefeito Cândido Costa, que já tinha seguidores apaixonados e treslou-
cados, resolveu impedir o sucateamento "oficial" da residência local do DER, se-
qüestrando seus bens e veículos, já embalados para partida.

Nós, da oposição, aguardávamos o desfecho com visível simpatia pela causa
do prefeito Cândido Costa. Eu e o prefeito Cândido Costa passamos a dialogar para
mais tarde nos tornarmos bons amigos. O presidente da Câmara, Cel. Miguel de
Almeida, companheiro de primeira linha do Cel. Idalino Ribeiro, pediu-me um
encontro, o que realmente ocorreu em sua residência. Nesse encontro, ele me pro-
pôs a cassação do prefeito Cândido Costa, "por malversação e desvio de recursos
públicos municipais".
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Inauguração da ponte sobre o Rio Salinas em Rubilita, vendo-se o secretário Feliciano Penna lendo um bole-
tim.

Inauguração do Grupo Escolar na Fazenda Bananal, de propriedade do senhor Leônidas Alves Ribeiro.
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Concordei em procurar uma forma de afastamento do prefeito com o con-
curso de nossos vereadores, desde que também fosse afastado o vice-prefeito, e
elegêssemos o major Moysés Ladeia presidente da Câmara para, assumindo a Pre-
feitura, concluir o mandato do Dr. Cândido Costa, O Cel. Miguel de Almeida, sem-
pre radical, rechaçou minha solução e advertiu-me do final trágico a que poderia
chegar a contenda. Dei conhecimento à nossa bancada dessa conversa, na casa do
Cel. Marôto Ferreira. Ali nossa bancada de vereadores se desentendeu e perde-
mos o vereador Moysés Ladeia, seus filhos e seguidores.

Deixei a chefia de Gabinete do secretário Feliciano Penna e voltei para
Salinas. Aproximamo-nos muito, o Dr. Costa e eu. Ele passou a freqüentar as-
siduamente minha casa, fazendo-o sempre que ia ou retornava do expediente
na Prefeitura. À época, tínhamos linha aérea regular em Salinas. Certa feita,
por volta das 10 horas, poucos minutos depois da passagem pela cidade do
avião de carreira, estava em nossa casa o Dr. Cândido Costa, em demanda ao
expediente matinal na Prefeitura. Nisso aparece um mensageiro com um volu-
me destinado a mim, formato de caixa de sapato, trazido do escritório da com-
panhia aérea, a Nacional. Aberta, nós a constatamos vazia. Não obstante, no
seu fundo nos deparamos com um bilhete. Era do saudoso amigo. Dr. Rilo
Andrade, então chefe de Gabinete do secretário de Segurança Paulo Pinheiro
Chagas, ambos de saudosa memória.

No bilhete, o Dr. Rilo me confidenciava que, no dia seguinte deveria che-
gar em Salinas, pela linha aérea, o delegado especial de Polícia Cata Preta, de-
signado pelo secretário, a pedido do Cel. Idalino Ribeiro, para apurar desvios
de dinheiro na Prefeitura e, como medida preliminar, o delegado deveria lacrar
o que deparasse até o final da apuração da denúncia. Ficamos preocupados,
mais visivelmente o Dr. Costa. Pela primeira vez, então, indaguei ao Dr. Costa
como estavam as coisas na Prefeitura. -"Mais ou menos, temos somente que
regularizar alguma coisa no que tange à prestação de contas. Vou para lá, cha-
mo o Cassiano Costa (chefe de Obras) e ele providenciará as folhas de paga-
mento dos operários." Aquilo, ao ver do prefeito, era só questão de tempo, já
que este era muito curto para colher, nas respectivas folhas, as impressões di-
gitais (polegares) do pessoal, coisa singela, é verdade, mas um tanto demorada
se se considerar que havia trabalhadores, principalmente roçando estradas, por
todo o interior do município.

Depois de trabalharem o resto do dia nessa tarefa de rechear folhas, retoma
à nossa casa o Dr. Costa, já à noitinha, e completa: - "Fizemos o que pudemos, mas
ainda faltam mais de 800 contos, dinheiro que temos de arranjar." -"Mas arranjar
onde, a esta hora, Dr. Costa? Vamos à casa de Cpe. Preto Costa", concluí, e para lá
fomos. Ao Cpe. Preto, sob a luz de um candeeiro, relatamos os fatos. Muito prático
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e mentalmente ágil, o Cpe. Preto foi logo d~zendo: - "Numa hora dessa esse tanto
de dinheiro só no Bananal dos Mirandas. E o Costa ir lá, na casa do nosso Cpe.
Leônidas", ao que logo se dispôs o prefeito, desde que munido de uma carta nossa.
Fiz a cartinha, mas o Cpe. Preto não se dispôs a assiná-la. -"Basta Cpe. Geraldo
assinar, que Leônidas obedece", dando por encerrada sua intervenção o Cpe. Preto.
Assinei a carta e o prefeito Cândido Costa, dali mesmo, partiu para a fazenda de
Leônidas Alves Ribeiro, no "Bananal dos Mirandas", do distrito de Rubilita, hoje
município do mesmo nome.

Por volta de 5 horas da manhã, sou despertado por Dr. Costa, acompa-
nhado do Cpe. Preto Costa, em casa de quem já havia passado. - "Leônidas
saiu imediatamente, a cavalo pelo Bananal afora e me garantiu que chegará
aqui, com o que conseguir, até 8 horas desta manhã; assim, vamos esperar logo
aqui mesmo, em sua casa, tomando um café", concluiu Dr. Costa. E pouco an-
tes das 8 horas chegou realmente o Cpe. Leônidas, numa caminhonete, trazen-
do o dinheiro que havia conseguido. Faltavam cerca de 40 contos. Cpe. Preto
Costa foi logo dizendo que só tinha 5 contos em casa. Chamamos Ney Correia,
que arranjou mais 5 contos e fomos a Mendes Filho, que nos entregou mais 5
contos. Faltaram, então, Cr$23.831,10, que, nas contas do Dr. Costa, zerariam
as da Prefeitura, cabendo-me, então, arranjá-los. Todo o dinheiro arrecadado
foi colocado no cofre da Prefeitura, e, por volta das 10h30m, ali adentrou o de-
legado especial Cata Preta, a quem o prefeito Cândido Costa logo apelidou de
"Cata Prata", lacrou o cofre e as portas onde estavam os documentos e escritas
~unicipais, iniciando seu trabalho com o concurso de um escrivão, um conta-
dor e detetives que trouxera.

Poucos dias depois, concluído o levantamento, o delegado Cata Preta rom-
peu o lacre do cofre, e ali, para seu espanto e indignação, encontrou exatamen-
te a quantia que fechava corretamente as contas da Prefeitura, dando por en-
cerrado o inquérito sem o resultado prático que dele se esperava. Vai embora
Cata Preta, e os donos do dinheiro, Leônidas à frente, angustiados, afluíram. -
"Justiça seja feita, cada qual recebeu "o seu" de volta, exceto eu. - "Sua parte,
Geraldo, eu a devolverei a você assim que chegar a primeira verba aqui, vamos
lhe dar uma promissória e você espera um pouco", sentenciou, em confiança, o
prefeito Cândido Costa.

Devo confessar que nós, o Dr. Cândido Costa e eu, talvez pelo grande so-
frimento que partilhamos, nos tomamos de grande confiança e liberdade, por
isso nada questionei. Ele me entregou a promissória, preenchida e assinada por
ele, prefeito, e pelo chefe do serviço da Fazenda. Vai a seguir a promissória no
seu original - até hoje a Prefeitura não promoveu sua liquidação -, guardo-a
como lembrança de velhos e bons, mas tempestuosos tempos:
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Nota Promissória, ao.~Laa./M -~~.:<...--- - -- --
OU d .rua tN<!un, a '1uanlia do

Promovemos, em fevereiro de 1958, com a presença do secretário Feliciano
Penna, a inauguração de todas as obras feitas por meu intermédio em Rubilita e
no resto do município de Salinas, pois, nessa altura, já havíamos avançado por
todo o município. Foi uma verdadeira maratona. Oito dias de inaugurações e fes-
tas. O povo salinense que, até então, só tinha ouvido promessas e confrontos ver-
bais, "disse que disse", ficou atônito e empolgado com a nossa causa, lamentando
o tempo perdido por gerações e gerações.

o Colégio Nossa Senhora Aparecida, das irmãs Clarissas Franciscanas

Nesta altura, vai removido o vigário da Paróquia, frei Joaquim, o inovador,
o grande empreendedor, que se tornara amigo do Cel. Bernardino Costa, o
idealizador e responsável pela vinda para Salinas das Irmãs Clarissas Francis-
canas que, com ele, construíram e implantaram o Colégio Nossa Senhora
Aparecida de Salinas.

Anos depois, não obstante condoídas e frustradas, mas certamente temero-
sas com as ameaças dessa carta, as Irmãs Clarissas Franciscanas resolveram dei-
xar Salinas, passando ao Estado a obra e a missão que lhes foram cometida:
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"Irmã Natividade.
Tenho recebido várias reclamações de pais de alunos com relação ao pagamento das bolsas. Inclusive

que sou useiro e vezeiro nesse procedimento - não pagar.
Trabalhando aqui nas apurações não posso ir ai pessoalmente. Mas irei. Quero afirmar-lhe que " calotei~o-

são vocês e que se não receberam as subvenções até agora foi única e exclusivamente por culpa de sua In.
competência, já que, esse dinheiro está liberado há mais de dois meses.

Quanto ao seu voto contra mim e da irmã Ana Francisca acho muito justo. Eu também não vou nada com
vocês. Quando vierem procurar verbas e carteiras, procurem seu deputado - o Dias.

Compreendo também seu procedimento, o negócio seus (sic) é dinheiro e o Dias deve ter "visitado" o Co.
légio. Só que o Colégio não é seu.

Por isso peço.lhe (sic) parar de me amolar a paciência e cuide de suas obrigações.
E Espere por mim durante os próximos 4 anos. - 5ylo Costa: (À época deputado estadual; n. r.)
À margem a seguinte anotação: "Recebido às 21,45. Entregue pelo aluno Antõnio Guedes com mais dois

companheiros. Foi entregue com um recado cujos dizeres não posso transcrever aqui. a) Ir. Conceição.-
19.11.974:

Doe 13..••1

Quatro anos depois, concitada por mim a diligenciar junto à Congregação no
sentido de que as Irmãs voltassem a servir em Salinas, ao mesmo tempo em que
a convidava para visitar nossa terra, respondeu-me a Irmã Natividade com esta
carta singular e humilde, em que ela também revela, parecendo-nos até mesmo
com certa amargura, faltarem-lhe ainda "condições psicológicas para rever aque-
la cidade em que trabalhei com muito amor e dedicação."

80 81



83

o Caminho de Volta ou "A Travessia do Deserto"

Mas a sorte parecia estar do nosso lado. Mastado-o de um
leprosário, onde ganhava corpo seus superiores poderes de cura, é
mandado para Salinas frei Rogato, um verdadeiro santo, cuja me-
mória ainda hoje é cultuada.

----- ------- -~~--------- - -

Frei Rogato

Poucos dias bastaram a frei Rogato para conhecer a imensa Pa-
róquia e seus paroquianos, bem como o sofrimento por que pas-
savam. Para surpresa geral, frei Rogato tornou-se nosso admi-
rador e abraçou nossa causa. Fez questão de presentear-me

com uma Bíblia e esta significativa dedicatória, de seu próprio punho:

Frei Rogato
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Foi realmente sentida e lamentada a saída de frei Joaquim, principalmente pela
juventude com a qual se preocupava muito e para a qual havia construído um grande
salão para reuniões e festas sadias, e para nós, oposicionistas,porque também abraça-
ra nossa causa, ainda que de forma díscreta.
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"Salinas, 20/12/57

Saudações cordiais
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frei Rogato"Mariano

Ilustre e Prezado amigo Geraldo
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Em mãos o vosso delicado cartão com o belo e valioso donativo, expressão nítída de cooperação
imediata, prática e leal para com as obras da matriz em reconstrução.

Que Deus N.Senhor vos recompense pelo centuplo(sic)!

Nós, padres franciscanos admiramos a coinsidência(sic) de semelhança dos postulados da ação de
ambos, que procuramos amparar e beneficiar os humildes, conquistando almas não para um feudalismo anti-
quado, mas para um progresso verdadeiro, cujo reino requer seres que espontaneamente aceitam o jugo, não
o imposto pela força, mas o que desejam, o que lhes agrada, o que lhes vai à alma e os enche de satisfação.
Porisso(sic) desvencilhamo-nos das armas, despimos a toga, despojamo-nos de todo um aparato de promes-
sas balõfas, condescendemos com os fracos e humildes e apresentamo-nos a uma alma ou a um povo a ser
estimado por ele. - Quando nosso jeep setenário (sic) ronca pelas estradas e pontes, ideais já realizados, en-
contramos para o nosso consõlo e alegria, em diversas povoações: belas escolas e professoras esforçadas,
braços direitos dos benfeitores, procurando inocular pela alfabetização de milhares de crianças e adultos, os
princípios duma emancipação sadia conforme a nova era de ordem e progresso verdadeiros.

É que governar não consiste apenas em dominar.

Congratulamo-nos, pois, com o belo exito(sic) de vossa espinhosa missão e da cooperação exce-
lente do Sr. Secretário e demais amigos.

Desejariamos até de(sic) pertencer ao grupo dos beneficiados no sentido de podermos adquirir um
jeep novo a fim de podermos rodar satisfatoriamente pela nossa zona rural de Salinas, em benefício do povo.
Dal que escolhemos um papel grande que possa receber as atenções dos amigos de bela inteligência e de
coração bem formado.

Reitirando(sic) nosso reconhecimento pessoal à vossa pessoa, desejamos que Deus abençõe os
esforços de todos e os ilumine para que com dignidade possam completar a missão de serem pioneiros de
uma nova era. Dispunham(sic) dos humildes amigos agradecidos.

~-<~.:.-....,

*,-,-" t~. , )a !Xo

Tornando-se muito próximo de nós, permitiu-se mandar-me esta carta:

•
!
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Após minha eleição para prefeito, frei Rogato foi vítima de um atentado "a
faca", ao lado da Igreja Matriz de Salinas, sendo removido de avião para Belo
Horizonte onde se submeteu a uma cirurgia reparadora e, em seguida, retornou a
Salinas. Do ministro Provincial recebi esta carta:

o Caminho de Volta ou ':4. Travessia do Deserto"

Transcorrido algum tempo, frei Rogato foi, para nosso desconsolo, removido
para Araçuaí, onde veio a falecer. Seus restos mortais foram transladados para
Salinas, em cujo cemitério repousam. Sua fama de santo milagroso ganhou corpo
e ainda hoje é reverenciado nessa condição, em todas as paróquias por onde pas-
sou.

~xce'entfSBimo Senhor Prefeito

Em no~e de todos os Confrades da nossa Província Franciscana
aa Santa Cruz no Brasil, venho apresentar-Vos.os nossos mais sinceros
agradeci~entoo pela prontid~o e'oar~dade oom que tendes amparado e
socorrido o nosso frei Rogato, nos .lamentaveis acontecimentos da se-
mana passada.

Graças à VODsa rápida e ,feliz intervenção junto com O Gov8rno
do Estado, o frei Rogato podia eer internado em tempo, evitando-B'
aseim maiores complicações para o seu estado de saúde.

Graças a Deus, o frei RoCato está salvo, e no momento está
f6ra de perigo.

P OV ClAUDO DOS FRANCISCANOS
(O"UIO 110 FRAMCIICO

c:r.. Pofta1 nt .. c.rlOl Prate ••. Fone a.1
BELO 1l0RUONU

Ml.u Ou•••
Ira.U

• Paz e Rem

~x:no Sr.
Geraldo Santana
DD.Prefei to &:unicipaI
Salinas -~'.G.

Belo Hori~onte, 9/1/'60
AEscola Rural de Curralinho

o prefeito Cândido Costa resolveu tomar à força o prédio escolar de
"Curralinho", para onde havia nomeado a professora Maria Terezinha Araujo, em
substituição a Hildeu Militão de Vasconcelos, da corrente Idalinista, que resistia
ao ato. E o fez. Os adversários apelaram para o delegado militar, Tte. Fernando
Calvo, que resolveu intimar a professora à Delegacia. Nós a aconselhamos que não
assinasse nenhum depoimento se não o fosse na presença do advogado Ivo Mo-
rais. Assim ela o fez.

Foi indiciada por crime de desobediência, e, incitada pelo delegado, declarou
estar assim agindo a conselho de Geraldo Santanna e Dr. Costa. Fui intimado a ir
à delegacia de Polícia, sob pena de condução coercitiva, acusado pelo delegado es-
pecial por co-autoria de crime de desobediência. Dr. Costa e eu nos homiziamos
em minha casa. O delegado mandou a Polícia nos conduzir à Delegacia. Alguns
amigos e companheiros, dentre os quais Preto Costa, Osvado Ferreira, Ney
Corrêia, Mendes Filho e outros, armados, acorreram para nossa casa na tentativa
de uma resistência.

Cercados pela frente da casa, resolvemos então, depois de nos aconselhar-
mos, sair pelos fundos e nos apresentarmos em Belo Horizonte, onde, assistidos
pelo Dep. Feliciano de Oliveira Penna, prestamos declarações ao secretário de
Segurança Paulo Pinheiro Chagas. Ao mesmo tempo, o Dr. Feliciano impetrou um
habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça, em razão do qual foi trancado o Pro-
cesso, como se vê do V.Acórdão n. 13.532, publicado às fls. 125/26/27 da Revista
JURISPRUDÊNCIA MINEIRA, de maio de 1958:

Deus Vos pague, Bunhor Prefeitol
Com respeitosas saudações subscrevo-me
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"CRIME EM TESE - INEXISTÊNCIA - HABEAS CORPUS PREVENTI.
VO - Não constitúe crime em tése, que possa justificar a instauração de inquéri-
to policial, o conselho de advogado para que sua constituinte, menor, não assine
nada na delegacia sem a sua presença. - VISTOS, impetrantes Geraldo Paulino
Santanna e dr. Cândido José da Costa: Pelo que fica exposto, colhe-se que a me-
nor de 20 anos Maria Terezinha de Araujo foi chamada a depor no inquérito po-
licial a respeito da invasão da casa do professor Hildeu Militão de Vasconcelos
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em Curralinho. A final, não quis assinar o seu depoimento, dizendo que procedia
assim porque Geraldo Paulino Santanna lhe aconselhara em tal sentido. À vista
desta resposta, o Tenente Vicente Calvo Ferreira prendeu-a em flagrante de delito
de desobediência. No auto que se lavrou contra ela, esclareceu a inteligência do
conselho recebido de Geraldo Paulino Santanna. O delito que se lhe imputa,
como se viu, consiste em Ter dado um bom conselho a uma menor, a fim de que
não assinasse nenhum documento senão em presença de seu advogado. A mesma
coisa lhe falou o dr. Cândido José da Costa. De modo que, por haverem dado um
conselho cauteloso a u'a mocinha, imputa-se-lhes a co-autoria do delito da deso-
bediência, .... É um absurdo, que só se explica como inspirado pela acirrada polí-
tica partidária que divide o município de Salinas ..... Em tôrno do episódio, como
se viu, agita-se a paixã.o político-partidária, que quer invadir o domínio da justi-
ça, servindo-se desta como instrumento de seus desígnios .... O ato atribuído aos
pacientes não constitue crime, senão um conselho prudente dado a u'a menor ....
Por essas razões, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas
acorda em conceder a ordem pedida preventivamente, declarando os peticionári-
os livres de atenderem à intimação feita ou a ser feita pela autoridade policial
referida, para o fim que ficou acima especificado. - Custas por lei. - Belo Hori-
zonte, 6 de maio de 1958. - Mário Matos, presidente e relator. - Walfrido
Andrade. - Alencar Araripe - Dario Lins."

Geraldo Santanna, candidato a prefeito (1958)
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Oscar Poreir do 01ivei=a, Socre~ári;
da CÍl::1araLi=icipal de Sali.nas, ::;st ••
do dê t.t1nas ~rais, 0::1:;;:omoexc=:'Cíc:.;
de suas :funç(;es, na :for.:.a da Lei etc ••

CERTIFICAquo, revendo os l1VrtlS de ReG l-:ções do. câ-
~ara Uun1cipal, deleo verificou constar às fls. ~9 e 7, a Reso1ú-
ção com o see;u1nte teôrl- "Resolução Il!! 55 - Decreta a Perda do L:.:;
dato do Prefeito cândido JOsé d~ Costa.- A C~ara u~cipa1 ce ~
na,. Decreta e prtlm~ga a seguinte Resoluçiío.- Art. ll- I:'ica cecl'lõ':"!.
da na fODnll do artigo 47. da Lei Il!! 2B de 22 de noveé::lro de 19~7 ,
com as modificações decorrentes da-Lei nQ 855, de 26 de dozo~bre ~
1951, e a LEÜnQ 888 de 12 de oL;Outo de 1952, li perda do mD.Iõdato:.;
Prefeito Municipal de salinas, Cândido José da Costa, como ~cur~
nos números I e IV do mOB:lloartigo óa Lei 26, COnfO~9 proceoso c-
qu1vaclo na Secretario da Cil:l/lro..-. Art. 2Q- Revogadas as dis:?os1;;H
em contrário, esta Rosoluçio entrará El'Jlir.I.gor na dota de sua put:.:.-
cação. ~anclo portwlto a todas os autoridades a quem c conhecim~':";
e exocução desto Hosoluç'iio pertencerem, que a cumpra e faça::: c~-
prir tão inteirwucnto como nola contém e declara.- cbara L:u:tici; Lo
de GlJlinoo, ?fJ do setembro de 1958-. A) llieue1 de AL:.eida-Presié.~
te _ Albino l:wüz Toixeira-Vice presidente- S!'-ul !delo Socreté.ri(.'

~ o que conté~ em o livro de fls. acima citadas. hu. _
/)I')#). • • A I" i .~:.f9$':/"~cc . • Secretario da' Ce.::3rll ..ur-:<1:pr_

do 581in:16, nnndei datilografQr & prcae:::l.e certidão, contO=tl c :..~

Em Convenção, o Partido Republicano resolveu lançar-me candidato a pre-
feito Municipal de Salinas. O governador Bias Fortes estimulava-me e apoiava-
me, mas a secretaria de Segurança atormentava-nos, ao argumento de que meu
companheiro, Dr. Cândido Costa, tornou-se inimigo figadal de todo o Governo.
Acelera-se, em Salinas, o processo de cassação do mandato do prefeito, sob a acu-
sação de "malversação do dinheiro público". Afinal, a cassação do mandato do pre-
feito Cândido José da Costa consuma-se e é mantida pela Justiça, em decisão que,
talvez por incúria, transitou em Julgado.
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no.
OÔI~ora:':un1cipal de Salinas, 2l d'l" janeiro de 19'/2.

Ih CeM f%<n ,'9'> se. /20':' ~-Y(e-- A

.:lscar Pereirll de Ol1vej.ra- Sccretiu:;1o da Ce;nara
EWI cipal dc ê~linas.

89



o Caminho de Volta Oll .~ Travessia do Deserto"

o prefeito Cândido José da Costa

Apesar do processo de cassação, perseguidor e injusto diga-se de passagem,
em rápida tramitação, o Dr. Cândido Costa, desprovido de qualquer recurso finan-
ceiro e econômico, lançava-se de corpo e alma em favor da minha candidatura a
prefeito. Homem de muita coragem pessoal e ousadia, não deixava que qualquer
familiar seu soubesse de suas dificuldades financeiras, ao contrário, proporciona-
va-lhes uma vida até certo ponto confortável. Mantinha a educação dos filhos com
enorme sacrifício e, para fazê-lo, inúmeras vezes apelava ao auxílio dos amigos,
ora com "listas" de adesão financeira que percorriam a cidade pelas mãos bondo-
sas do saudoso João de Veraldino ou pelas mãos solidárias de José Edísio Ribeiro
da Cruz, ora recorrendo, aflita e insistentemente, a mim mesmo. Vejamos então
os bilhetes que se seguem, de seu próprio punho, apanhados aleatoriamente en-
tre centenas de outros, que guardo como testemunho de uma época difícil, embo-
ra feliz, como já disse:
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_I
SERVIço Pt1IlLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

"Geraldo. Bom dia. O Sylo precisa viajar amanhã cedo - para o Triãngulo. O meu dinheiro já acabou. Será
que você poderá completar o favor - me dando um cheque de 50 mil - perfazendo assim o débito de
(200) duzentos mil cruzeiros. A promissória de 150 já dei. Mandarei a de 50 mil. Este dinheiro deverá ser
pago com o dinheiro da casa (.Ierei que vender logo). Ficarei muilo agradecido a você.- até logo. do Cos-
Ia - 1/10/62."
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Doe 138-6b
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Doe 138-6d
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'Geraldo

o Minas de hoje-29- publicou a nomeação do Ney e do J. Soares -
Apresso-me em lhe escrever- hoje - para você resolver o caso - na 2' feira na Cãmara. É a ques-

tão da desapropriação do hospital. Consultei o Dr. Paulo Brandão- chefe da organização hospitalar do Estado;
o Candido Mares e, para maior garantia, o dezembargador (sic) Afonso Borges. Trata-se de coisa 'liquida e
certa"(sic), sem perigo etc.

Faz-se necessario(sic) entrar 2' feira mesmo, porque se eles desconfiarem arranjarão imediatamente
um médico para o hospital e ai (sic) desaparece o motivo da 'coisa". Assim sendo, você redija a bomba - con-
siderando de utilidade pública e por estar o povo (que também contribuiu para ele) prejudicado com o não fun-
cionamento, ou, em ultimo(sic) lugar, até mesmo ao Estado (Organização Hospitalar). É preciso é tomar a
coisa(sic).
Dê entrada 2' feira mesmo (não deixe de fazê-lo) porque se depois eles arranjarem médico, já não servirá mais
(para argumentar). Quero chegar ai já com essa nova realidade. Vae ser uma bomba de estouro medonho.
Vamos vêr .

Você instrua logo o Ivo para depois da lei requerer à (sic) abertura do hospital - porque tomarei
conta dêle . A Justiça mandará fazer o inventário interno - e entregará à Prefeitura - para pagamento depois
(indenização) quando Deus der 'tempo bom para pagamento a gente ruim" -

Não deixe passar - Dê entrada na coisa 2' feira - Lei bem redigida, aprovada pró-utilidade pública
e pronto.

O Medrado continúa insistindo em se encontrar comigo. Não fui e nem irei: fala (o Mediado) que
recebeu de você convite para assistir a inauguração da luz ai, e que irá. Assim sendo - você deve preparar
uma estrondosa manifestação 'para acolhimento do 'Sr Diretor da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
- Brasil - América do Sul - Mundo" -

Hoje sairam, no Minas, onze nomeações de Técnico de Administração Municipal .. Desde o Cõnego
Mesquita - mulher - irmão do Kleber até o filho do Juarez de Souza Carmo. Onze e nenhum poderá prestar
serviço porque não sabem. E o Sylo? Você 4' feira arranjará outra bõca para ele. Espero. -

Não vi o Albino nem de longe. Ele não anda amadrinhado com o Zé, pois este eu vejo sempre na
avenida, só.

O João Soares está aqui e hoje deu a sua nomeação. Demos uma bõa gargalhada.
29.1.60 Até breve, do Costa

Está na hora do S. João se vingar do Eleuterio. Ele deve descer a pua.
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Or. Candido José Costa
"Bf>ICtJ

C 11 H B •••.e.. CAki. [;!!'-
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"Geraldo
Saúde

O caso do celebre Derotides me provocou dôr na cabeça, por muitos dias. E como não consegui.
mos exonerá-lo ( bem que nós cavamos muito) resolvemos neutralisá-Io (sic) - mandando um delegado de car-
reira. É o Dr. Artur Vieira - colega de turma do Sylo e pessôa em quem podemos ter confiança.

Ai está ele. Dispense alguma atenção. pois ele já está conversado - o Sylo lhe explicará tudo -

PA•••.• ITU A MUNICIPAL C. ALINAS

COPIA

x

x

x

O Evaldo - irmão do Loiola - anda aqui que tem compromissos de 3 mil votos com você
para a Câmara Federal. É mesmo?

Até breve e me mande êsse dinheiro -
Abraços do Costa 18-6-62"

Sal1nao, 23 de junho de 1.962

•A lUa pro nca aqui ftsta se razend mui-
te nee ss~ria, por'm, já def1nitivament • ~e1a 3ua oar-
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ve p.r que, peÇI se pr parar para vir comigo.

Quant ao empré~tiI'Jo quo MP. pódo de
tenta mil cruzeiro! (cr$7o.ooo,l)o) agerw., junto, remet,g
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ciar& o p&g 8nt. oollf'w me têm reit ' n.utras 'p rtu-
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/" '- ~te, l J
Geraldo Santanna I

Caro ~lgo dr. Costa
Meu abuçQ.
Por int~rm~dio do no~so amigo 3Y11., re-
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tI outra data.

x

Preciso que você me mande essa importância. porque estou sem ter para onde e nem para quem
apelar -

O Sylo vae (sic} voltar logo porque precisamos terminar uns serviços aqui -
Depois ele irá demorar uma temporada, trabalhando.

Geraldo.

As coisas vão bem. Tudo certo para a inclusão do Sylo na chapa da U.D.N -
Espero chegar ai - para ficar mesmo - até o dia 10 ou 12 de Julho - Antes devo comparecer a(sic)

convenção - dia 12 Julho.
É 12 de Julho mesmo?
Geraldo: você sabe que eu não tenho dinheiro e, por milagre tenho me agüentado até agora. Mas,

nesses dias, até 27 deste - preciso pagar um punhado de dinheiro aos colégios dos meninos. E não tenho
esse dinheiro. Quero que você me mande, pelo Sylo, 70 a 80 mil cruzeiros, agora. Tenho a casa, ai, para
cobrir essas despesas. Logo depois do dia 7 de outubro - entrega-Ia-ei a você ou a outrem ( a quem você
mandar). Nos fins de julho preciso mais de 200 mil cruzeiros para concluir umas providências ... eleitoraes - o
preço da casinha nós combinaremos depois do "arranca" de outubro - Espero sair desse movimento sem a
casa - porém, sem maiores dividas. Deus há de me ajudar -

F'rata.

Tenho cavado umas coisinhas para nós ( emprêgos etc). O meu compadre Eloy esteve aqui ligeira-
mente, de um dia para o outro apenas.

Temos sido avisados. aqui - que há um movimento forte para impedir a inclusão do Sylo na chapa
da U.D.N. - É que ele ficará sozinho com o bafejo do Governo. Zé Chaves - no F'SD - está provocando
protestos; Feliciano um dia no ..... outro dia no PSP.Ainda não se sabe nada a êsse respeito. O Paulo, filho
dêle - desistiu de tudo.

Não se descuide dos votos do Sylo em V. da Lapa - Rio Pardo - Itaporé -.
Conseguimos melhorar a situação do Sylo no Triangulo(sic), com uns votinhos arranjados no

Já tentei 3 vezes, conseguir autorização da Secretaria para ir fazer a vacinação contra Paralisia
ai(sic) mas não consigo. O Secretário não quer deixar ir. Você sabe se os nossos adversários fizeram algum
trabalho a êsse respeito? Não consigo saber de nada na Secretaria, porém não estou conseguindo autorização
para viajar pra ai(sic). Acabo entrando em licença ou férias e viajando - porém ai não poderei fazer .
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"Geraldo:
Que você já esteja mais sossegado - do povo de A. Vermelhos e Itamaraty.

x

De saúde, vou aos poucos arrastando a perna. Duas fraturas.

x

Nós o esperamos, aqui, atê o dia 5 próximo, Geraldo, pois está na hora de nós cobrarmos do Magalhães, os
votos do Sylo. O Governador está desejando falar com você e o Sylo já fez o primeiro trabalho.Coisa boa, boa
para nós. Você deve vir até o dia 5 e, se possivel, trazer o Mendes. O Governador perguntou ao Sylo se o
Mendes era mesmo nosso amigo e se nós contamos, de fato, com ele.

Quero que você - junto com o Sylo - imponha ao Magalhães a entrada do Sylo numa colocação boa ( diretoria
de banco ou outra semelhante). Acho que desta vez: vamos

x

O Sylo já abordou ao Governador a questão das autoridades aí, ficando a coisa para o encontro de vocês -

x

Acha o Magalhães que essa U.D.N. daí não terá coragem de aparecer a êle - reivindicando alguma coisa. Ele
não gostou da votação do Feliciano - Tião e Gilberto Faria - Fala-se, aqui, que o Feliciano já ingressou no
P.S.P. - do Bento Gonçalves -

x

Sylo já procurou informações na Secretaria da Educação, a respeito do futuro Convenio(sic). Mando-lhe a rela-
ção de documentos etc - necessária - para isto.
Ele dificilmente se elegerá. O Chaves tomou na tarraqueta - O Abdenago está busina com O pessoal ai ( Cha-
ves, Albino etc) pareceu satisfeito conosco ( inclusive de você que não desviou voto dêle).

x

Aqui está caindo chuva fina - diaria (sic).

x

O Governo irá fazer "qualquer coisa" com o P.R., do Clovis Salgado.

x

Assim:
Você não deixe de vir até o dia 5. Precisamos acertar logo, enquanto quente, a nossa política com

O Governador.

É chegada a hora !!!
x

Traga os documentos para o Convenio(sic) -

x

Abraços do amigo

Costa

BH 31.10.62"
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"Geraldo Saúde
Que 1963 seja bom para você, para nós. Que você já tenha descansado um pouco.

118

Recebi o seu telegrama de Itaporê. Achei melhor responder por carta. Ai (sic) vai: - a nossa situa-
ção política é muito boa. Depois que o Sylo voltou de M. Claros (de Salinas) esteve com o Magalhães e ele
falou que iria fazer tudo de acordo com ele e com você - pois assim havia ficado combinado. O Sylo falou que
era assim mesmo que queria e que não podia ser por intermedio (sic). exclusivo. do Clovis. Até porque, falou
o Sylo. o Senhor precisa chamar o Clovis aqui no Palacio (sic) e saber dêle êsse negocio (sic) do Juscelino
publicar que o Clovis está com ele e irá ser coordenador ( ou distribuidor) no Estado. da Aliança para Pro-
gresso. O Governador falou, então. ao Sylo que isso já estava lhe dando dôr na cabeça e que precisava de
você. (Geraldo) para um acôcho (sic) no Clovis. Mandou que o Sylo lhe telegrafasse logo chamando. Fizemos
ver ao governador que você se encontrava na Fazenda. gozando as festas de natal e ano novo. Então ele lhe
espera aqui nos primeiros dias de Janeiro. Você fica. assim, avisado e caso não possa vir, telegrafe ao Gover-
nador avisando que recebeu o chamado dêle. por intermédio do Sylo e nos avise também (o novo endereço
agora é rua Pium-í 108). O Governador falou ao Sylo que está disposto a fazer a mudança das autoridades-
por nosso intermédio mesmo - porem (sic) que nos pediu para não fazer logo. um massacre. Isso mesmo ele
falou com a turma daí que o procurou aqui ( Eloy - Dutra e Darcy). Esta turma foi recebida cordialmente. pelo
Governador. porém não conseguiu nada e ouviu de S. Excia a "informação de que estava fazendo políticos em
Salinas. por intermédio do Sylo - com esperança e com confiança de conseguir o apoio do Santana para liqui-
dar o caso. Eles apenas pediram a instalação da Caixa Econômica. O Magalhães disse que era "coisa para
estudo". Onze dias eles esperaram aqui para ouvir isto. Foram com o Sinval Boaventura. Não levaram Feliciano
Pena.

O Governador não resolveu. ainda. o caso do Sylo. Você futuque com telegrama, solicitando logo
essa solução. O interesse dêle. demonstrado para alguns auxiliares do Palácio - é grande em atender a você
em tudo - pois precisa dos seus serviços junto ao Clovis e ao P.R. Vamos aproveitar a chance e tocar as bra-
sas. Caso você pudesse vir era (sic) muito bom.

A nomeação dos 6 (seis) professores dai(sic) saiu ontem, dia 25 - Bom Papai Noel. São elas: Ma-
ria Nely Borges - Vera Sandra. Neide Barbosa Balieiro - Maria Zelia Medrado - Josefina Santos e Maria Afon-
so

o Sylo foi passar ano novo com a noiva em Uberaba.
Chuva aqui está fazendo nôjo (sic)
Robilita saiu mesmo emancipada. A causa (aqui pra nós) foi a saída e o despeito da bancada do

P.R. porque você não deu votos pra eles. Apenas o Murilo Badaró discutiu com o Chaves, porem (sic) foi ven-
cido. Telegrafei ao Leonidas e ao Nicó. Aqui é voz corrente que o Governador irá vetar o artigo que manda
nomear o vereador mais votado no distrito. Ele vai mandar é gente nomeada. da confiança dêle. Convém você
nos mandar logo uns nome. para neste caso indicarmos para Rubilita para Intendente. Para Águas Vermelhas
vamos mesmo indicar o Antonio - Espalhamos aqui que o P.Rvotou a favor da emancipação de Rubilita a pe-
dido seu e do Sylo - para fazeuaiva a alguém!

A política está fervendo - o Secretariado será modificado mesmo logo depois do Plebiscito. Todos
os secretarios (sic) já pediram exoneração. A coisa está mOrna.

O João Costa - caqueiro daí - passou um teiegrama ao Governador e outro ao Secretário de Se-
gurança - exigindo a permanência do Antonio Lima aí - como presidente da Associação Comercial de Salinas
( o João). O Sylo foi consultado!!!

Você telegrafe logo ao Governador -sobre o seu chamado e também sobre o caso do Sylo - fazen-
do ver ao Governador que este caso do Sylo já está demorando -

Pedi - por minha conta - na Secretaria de Saúde - caso seja criado aí o lugar - nomeação - do Dr
Oswaldo Santana para médico da Sudene. aí. Não convém falar nada. porque não tenho certeza onde será
localizado o 22 posto médico do Polígono da Sêca (sic), se ai ou se em Monte Azul.

Bem, Geraldo, acho que já falei tudo - Responda com urgência e providencie com pressa -
Desejo-lhe um feliz anos novo - para você - para O Maria e para os filhinhos. Que 1963 seja muito

bom para nós que bem merecemos.
Abraços do amigo

Costa
BH 26.12.62

Rua Pium-í 108 ( novo endereço r
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muito cordial e amiga, acorreu à minha residência e pediu minha intercessão no
sentido de que Dr, Costa viesse atender seu marido, doente. Mandei imediatamen-
te um portador ao doutor Costa com um bilhete relatando o fato, e pedindo seu
urgente socorro médico. Em resposta, recebi do médico amigo, Dr. Cândido Costa,
este bilhete singular e divertido, mas grave:

Geraldo, recebi o seu bilhete e já estava na estacada... esperando. Acho, no entanto, que essa ê uma oportu-
nidade para n6s matarmos 2 lobos de uma vez s6: Assim: Aconselhe a Da. Aurezina para chamar o Medrado
urgente. Medrado não sabe mais medicina, porém conhece bem veterinária. Dai virá o seguinte, o velho não
melhora e desgraça a esculhambar Medrado. Amanhã, por seu intermédio e já vingados do Medrado. eu man-
darei a receita. S6 o chamado, agora. urgente do Medrado fará ele perder o sono da noite e n6s ficamos de
palanque. Até amanhã, se Deus quiser. COSTA.
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"Geraldo Santanna. Solicito-lhe o favor de me fornecer a minha divida financeira para com você (particular e
como prefeito.empréstimo à minha administração). Saberei agradecer. Preciso dessa informação hoje, se pos-
sível. Costa - 16.4.59.

Vê-se, daí, que dificilmente alguém se projeta, merecidamente ou não, sem
que outros o tenham impulsionado, quer seja direta ou indiretamente. E a menos
que o beneficiário desconheça as confissões de seu pai, deve ao destinatário delas,
senão o reconhecimento, pelo menos o respeito ...

Não obstante a penúria e as dificuldades com que se debatia, o Dr. Cândido
José da Costa jamais abdicava da maldade e do rancor, que, diga-se de passagem,
até o divertia. Vejamos esta passagem. Certa noite, o Cel. Arthur Americano Men-
des, companheiro do Cel. Idalino mas respeitador do adversário, até porque tinha
filhos no nosso meio político, inclusive Mendes Filho, que participou daquela co-
leta de dinheiro no célebre inquérito "Cata Preta", e veio a me suceder na Prefei-
tura, adoeceu gravemente. Sua esposa, Da. Aurezina Cordeiro Mendes, sempre
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"Geraldo - ... Quanto ao caso do célebre Hostílio - você poderá mandar instaurar inquérito, na Polícia -para
ele provar que as prateleiras, pia-balcão e canos são dele. Eu me ofereço para depor (na polícia) e declarar e
afirmar a verdade (e somente a verdade). Para completar o seu ato (que eu já vou recebendo com satisfação)
contra esse miserável Hostílio- você não consinta que ele retire nada de lá - a não ser a máquina do café e a
roda do fuxico. Recebo a saída do célebre Hostílio daquele local -como uma destruição do pelourínho da mi-
nha administração. Lamento não contar naquela época nem com um soldado raso para eu mandar destruir tudo
e dar uma carreira naquele féa da puta! Não deixe sair nada, tudo é da Prefeitura. Costa - 24.12.59"
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Passamos a noite à cabeceira do Cel. Arthur Americano Mendes, enquanto o
médico, Dr. Costa, talvez por saber que o mal que o acometia não seria fatal, foi
dormir seu sono tranqüilo. No dia seguinte, pela manhã, o Dr. Costa mandou-me,
como havia prometido, a receita para o doente. Mas a campanha política continu-
ava cada vez mais tensa e agressiva.

Quer eu estivesse como prefeito ou no exercício de outro cargo no Governo do
Estado, estava ele, Dr. Costa, me acossando sempre para me somar ou providenci-
ar perseguições e vinganças. Dentre os inúmeros bilhetes reclamando a cabeça de
Hostílio Silva, pequeno comerciante no mercado municipal, destaquei este, para
não me tornar demasiadamente extenso:
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Da mesma forma, o doutor Costa assediava-me em relação ao coletor estadu-
al Albino Muniz Teixeira, pai do hoje ministro do Superior Tribunal de Justiça,
Sálvio de Figueiredo Teixeira. Dentre outros, também para sermos resumidos, ve-
jamos este bilhete, dirigido a mim por pai e filho. Os demais estão no meu arquivo:
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Geraldo, O caso da Iris não tem perigo. As providencias (sic) estão tomadas. O albino está aqui. Hoje deverá
sair daqui um Inspetor - a meu pedido - para espiar a coletoria. (O'onde está saindo tanto dinheiro para albino)
(sic) - Geraldo: Procure ajudar aí esse Inspetor que irá "olhar" a Coletoria. Apresente os documentos que pu-
der. Precisamos arrasar o Baiano. Agripino ainda não pediu transferência, aqui não chegou nada. Se chegar o
negócio da Iris é tranquilo. Venha logo. Syllo.

O candidato a prefeito adversário era o Cel. Miguel de Almeida, homem res-
peitável e bravo, e até temido por muitos. Enquanto o doutor Costa acirrava a
luta eu, sem me afastar dela, buscava me informar do próximo golpe a ser dado
pelo Cel. Idalino, mestre nessa arte. Lembrava-me sempre do presidente
Bernardes, na primeira vez em que o visitei, acompanhado por Feliciano Penna e
Bolivar de Freitas, advertiu-me com ar severo e solene: "Conheço de perto o ini-
migo a quem irá combater doravante; já me traiu certa feita. Para combatê-lo, o
adversário precisa ter "7 fôlegos". Você, tão menino ainda, precisa tê-los para
dobrar o Idalino." Descobrimos logo o golpe que Idalino iria dar nas eleições que
se avizinhavam. O golpe da ciganada já se tornara conhecido e podia fracassar.
Noventa por cento do eleitorado votava na cidade e aí é que estava a oposição,
pequena mas empedernida. O golpe teria que ser dado na cidade, em cima da opo-
sição ardente e provocadora, mas incompetente, pois só cuidava de eleitores na
véspera do pleito. Passado esse, cada um que cuidasse de sua vida.
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O Cel. Idalino mobilizou seus cabos eleitorais para trazerem à cidade na
antevéspera das eleições hum mil e quinhentos cavaleiros, cabendo ao Cel. Paulo
Teixeira, cabo eleitoral no "Bananal", "Boqueirão" etc., a coordenação da epopéia.
A notícia "correu mundo" e, no dia anterior às eleições, quase 2 mil cavaleiros
desfilaram pela cidade, como eleitores que vinham votar para o Cel. Idalino Ri-
beiro. Fizeram uma parada em frente à casa do coronel. A praça principal da ci-
dade não coube, os cavaleiros foram conduzidos para a hospedaria, a oposição en-
trou em total e absoluta depressão, os animais foram levados para o "mangueiro"
do Cel. Idalino, uma enormidade, logo atrás do cemitério.

Uma festa no "mangueiro", um verdadeiro formigueiro de animais cavalares
de todos os tipos e sexos: cavalos inteiros e castrados, éguas, burros e mulas, ver-
dadeira algazarra. Um grupo de companheiros, porém, alta noite, partiu para o
contra-ataque. Dezenas e dezenas de tesouras e facas afiadas, manuseadas por
mãos rústicas mas decididas, misturaram-se com os animais e se confundiram com
a algazarra, o alarido e o relinchar da animalada. Ao romper a madrugada, o servi-
ço estava feito. Mais de 90 por cento da animalada estava sem a cauda, de rabo
cortado. À época, montar um animal de rabo cortado era a maior humilhação para
o cavaleiro, motivo de vaias, insultos e até troca de tiros por onde passasse. A notí-
cia espalhou-se e a correria foi inevitável. Ninguém queria saber de café ou farofa,
e muito menos de votar. Foi uma rebelião incontrolável. Um ódio suicida ou assassino.
Um "Deus nos acuda". O dia das eleiçõesfoi curto para conter as provocações,as lamú-
rias, as pragas, e até mesmo os confrontos. Afinal, a animalada tosada, com seus res-
pectivos cavaleiros, deixa a cidade sob vaias generalizadas e provocadoras.

A Providência divina (A fraude que se frustrou)

O juiz de Direito, Tomé Lucas Pereira, estava impedido por ser irmão de
candidato a deputado, de apurar as eleições. Ordem superior impunha o dever de
se aguardar o juiz substituto, o de Pedra Azul, que, por sua vez, só viria apurar
as urnas de Salinas depois que apurasse quase todo o Vale do Jequitinhoa, tam-
bém sem juiz. Passavam-se os dias, 5, 10, 15 dias. Nossos companheiros, certos
da derrota, dada a presença maciça do eleitorado idalinista, aquele que veio a ca-
valo, sem saber que quase todos aqueles cavaleiros eram analfabetos e se consti-
tuíam apenas em instrumento de pressão psicológica, cada qual mais desanima-
do, corria para minha casa à noite.

Certa noite, já esgotados, alguém sugeriu a conveniência de se furtarem as
urnas de lona, no Fórum, recém-admitidas nas eleições. O Oficial de Justiça Se-
bastião Moreira de Oliveira, nosso companheiro, é quem dispunha do "alicate" que
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Da sacada do Foro, após a apuração, fala o juiz de Direito de Pedra Azul, vendo-se ainda na foto, além de
outros, o Dr. Oswaldo Prediliano Santanna e o Sr. Albino Muniz Teixeira, pai do atual ministro Sávio de
Figueiredo Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça.

Comissão de Apuração da Eleição que elegeu Geraldo Santanna para prefeito, logo que terminados os traba-
lhos.
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garantia a integridade do lacre de cada urna, O Tião Moreira foi chamado, e, ao
cabo de 2 dias, estava integrado na missão de ir furtando as urnas de lona, duas a
duas, sob sua capa "colonial", levá-las à casa vizinha aos fundos do Fórum, resi-
dência de um companheiro nosso. E ali, aberta cada urna, far-se-ia uma cruz no
primeiro quadrinho. Cédula única, se estivesse em branco, a cruz no primeiro
quadro, o voto seria meu; se estivesse votada no segundo quadrinho, o voto seria
nulo, Determinados policiais, também apalavrados, colaborariam na aventura.

Chegou-se ao dia aprazado para o início da operação. Saem de minha casa
Antônio Guimarães Neto, um dos principais mentores da manobra e o Oficial Se-
bastião Moreira, dirigem-se para o lado da residência do senhor Mendo Corrêa e
ali, ignorando o sábio mandamento de que "mato tem olho e parede tem ouvido",
comentam detalhes da manobra que se iniciaria naquela noite.

Naquela casa morava alguém, e, exatamente naquela hora, estava à beira
da parede, pelo lado de dentro, escutando a trama, o próprio Mendo Corrêa. Ime-
diatamente após a saída de Antônio e Sebastião daquele local, o Cel. Mendo vai
rapidamente ao Cel. Idalino, a quem relata a conversa ouvida. O Cel. Idalino
mobiliza imediatamente sua "guarda" e a desloca para o Fórum, sob o comando
do cidadão Tranquilino Costa, homem tido como valente e destemido. Assim é que,
já tarde da noite, quando o Oficial de Justiça Sebastião Moreira chega ao recinto
onde estavam depositadas as urnas para iniciar sua tarefa, dá com o pessoal do
Cel. Idalino, todos bem armados, na guarda daquele importante material. Fracas-
sou o plano, por obra e graça Divinas,

A conversa e o plano começaram a vazar no momento em que o juiz de Pe-
dra Azul, após tantos dias de espera e angústia, iniciava a abertura das urnas.
Apuradas, estas revelaram nossa vitória. Vencemos as eleições por 574 votos de
frente e fui eu eleito prefeito Municipal de Salinas, cuja proclamação se deu na-
quela mesma noite. Em seguida, já apinhada de gente a praça fronteiriça ao
Fórum, o juiz da Comarca Dr. Tomé Lucas Pereira, convocou os presentes para a
sacada do Fórum e ali pronunciou eloqüente discurso, finalizando por conclamar
a todos à submissão pacífica ao resultado das urnas e à concórdia. Em seguida,
falei eu reiterando o compromisso de respeitar o direito dos adversários, mas go-
vernar com os companheiros na construção de uma nova Salinas, livre como de.
sejava o Cel. Bernardino Costa. Dirigi-me, então, para minha residência e lá fui
acolhido por u'a massa compacta que me aplaudia. À frente, o Dr. Cândido Costa
subiu num pilar do gradil que contornava minha casa e fez um candente discurso
de saudação à minha pessoa, à nossa vitória, e, extremamente inflamado, conci-
tou a todos para cerrarem fileira em torno do novo prefeito eleito para 'destro-
narmos a oligarquia implantada por Idalino Ribeiro nesta terra". As fotos a se-
guir ilustram os fatos agora relatados.



Proclamado eleito prefeito de Salinas, Geraldo Santanna é recebido em sua residência por grande concentra-
ção popular, momento em que é saudado pelo ex-prefeito, Dr. Cãndido José da Costa, pai de Sylo, em desta-
que.
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Também da sacada do Fórum, após apuração, fala
à multidão curiosa o juiz de Direito de Salinas Dr.
Tomé Lucas Pereira
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A população aglomerada em frente ao Fórum, jà tarde
da noite, aguarda a proclamação do resultado.
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"Vamosparar, já temos prefeitos demais", disse Tancredo ...
(E perdemos as eleições)

Incentivados pelo governador Bias Fortes, o secretário da Fazenda Tancredo
Neves e eu nos aproximamos muito. Nós nos tornamos bons amigos. Alimentáva-
mos grande esperança de ser ele, Tancredo, como de fato o foi, candidato oficial à
sucessão do governador Bias Fortes.

Tancredo passou a ter grande afeição e admiração por mim, "tão jovem, ain-
da, dizia ele, "e já prefeito de Salinas". Incumbiu-me Tancredo, então, de coorde-
nar adesões de outros colegas prefeitos, não só da nossa, como de outras regiões
do Estado. A coisa ganhou corpo e dimensão, a tal ponto, que o doutor Tancredo
me sugeriu certa contenção no trabalho de catequese, vez que, já se considerando
eleito, preocupava-se-lhe o acomodar em seu Governo tantos interesses díspares,
de prefeitos vinculados a outras legendas partidárias. Não obstante, perdemos as
eleições para governador, é bom que se diga desde logo. Oficializada a candidatu-
ra Tancredo Neves a governador do Estado, partimos para a campanha. A visita
dos candidatos oficiais, Tancredo Neves e Clóvis Salgado à frente, a Salinas, foi
precedida de competente e engenhosa operação estratégica coordenada pelo pró-
prio candidato.

Após horas de intermináveis conversações, acertou-se que os candidatos
Lott, Tancredo e Clóvis, ausente Santiago Dantas concorrente de Clóvis Salgado,
chegariam a Salinas e seriam recebidos no aeroporto local pelas duas correntes
antagônicas na região, PSD e PR, então aliadas no Estado, dali, do aeroporto,
todos seguiriam para a residência do prefeito Geraldo Santanna onde seria servi-
do um coquetel à caravana e, em seguida, todos viriam para a residência do Cel.
Idalino Ribeiro onde almoçariam.

Tudo muito apressado, previamente assentado para se evitar desencontros
e desentendimentos, dali todos, sempre todos, para o local do comício, em frente
ao Grupo Escolar Dr. João Porfírio, o que efetivamente se deu. Não obstante tudo
muito bem traçado e programado, ao passar a Comitiva em frente ao Palacete do
Cel. Idalino, o doutor Tancredo percebeu que ali só se encontravam estudantes
uniformizados que, naquele tempo não votavam.

Por outro lado, logo adiante, frente à residência do prefeito Geraldo
Santanna, uma verdadeira massa humana acotovelava-se na praça que se mos-
trava pequena. O doutor Tancredo logo percebeu o equívoco, e, sob calorosa ova-
ção, tratou logo de fazer seu discurso ali mesmo.

As fotos a seguir espelham com nitidez e falam da verdadeira situação polí-
tica local.
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Na sala de visitas, o candidato a governador Tancredo Neves, num gesto de conciliação, abraça o Cel. Idalino
Ribeiro e o prefeito Geraldo Santanna, ao lado do Cel. Nico Prates,

o Cel. Idalino se vinga ...

De passagem. Tancredo percebe a presença (certamente obrigatória) só de estudantes à frente da residência
do Cel. Idalino Ribeiro e divisa. logo adiante, enorme aglomeração popular à frente da residência do prefeito
Geraldo Santanna, como se vê das fotos.

o candidato Tancredo Neves. então, faz eloqüente e
entusiàstico discurso do alpendre da residência do
prefeito Geraldo Santanna à aglomeração entusias-
mada,
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No interior da residência do prefeito Geraldo
Santanna. o candidato a governador, Tancredo Ne-
ves, sobraça o Cel. Idalino Ribeiro e o então gover-
nador Clóvis Salgado, concitando-os à mesa do co-
quetel.

•

Com o passar dos dias, ficou evidenciado que o Cel. Idalino Ribeiro vingava
seus dissabores com o Governo Bias Fortes, apoiando o movimento janista local,
chefiado ostensivamente pelo vice-prefeito Cel. Dubinha (Asdrúbal de Oliveira
Santos), de sua corrente, e pela qual houvera sido eleito. Em torno das candida-
turas Jânio Quadros e Magalhães Pinto posicionaram-se, assim, em nosso muni-
cípio e região, que tem Salinas como centro, expressivas figuras, como o único de-
putado federal eleito, doutor Feliciano de Oliveira Penna, o vice-prefeito Cel.
Asdrúbal de Oliveira Santos, o Dr. Cândido Cota e tantos outros, que temi por
um insucesso.

Promoveram, então, com a presença dos candidatos, um dos maiores comí-
cios que Salinas já vira, com farta distribuição de farofa e bebidas. Ante a inequí-
voca posição da corrente idalinista e a estràtégia governamental de omitir-se den-
tro do nosso quadro, ameacei transferir a Prefeitura ao vice, Cel. Dubinha, para
presidir as eleições, se não houvesse uma clara manifestação de apoio do Governo
à nossa corrente. O Governo cedeu. Vencemos as eleições em Salinas, com mais
de 90 por cento dos votos válidos em favor dos nossos candidatos, mas perdemos
no Estado.
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Elegeu-se governador do Estado o doutor José de Magalhães Pinto, não
obstante o professor Clóvis Salgado houvesse sido eleito vice-governador, enquanto
Jânio Quadros se elegia presidente da República.

Os políticos de antigamente - Tancredo Neves e Bias Fortes

Passados alguns dias, recebo um telegrama do Dl'. Tancredo Neves pedindo
minha presença em Belo Horizonte com a máxima urgência. Já corria no meio
político o comentário de que, além de derrotado, o Dl'. Tancredo teria ficado mui-
to endividado. Por isso, a primeira idéia que me ocorreu foi a de que o amigo
Tancredo estava a me chamar porque certamente necessitava de alguma ajuda de
ordem pessoal. Apressei-me, então. De jeep, alcancei Belo Horizonte na tarde do
dia seguinte.

Na manhã do outro dia, fui à sua residência, naquela quadra, lembro-me
bem, na Rua Maranhão. Imediatamente recebido pelo casal, dona Risoleta à fren-
te, na ante-sala já estavam alguns visitantes. Tancredo foi logo me dizendo: "O
Bias quer vê-lo com urgência, vamos lá."

Rumamos para o Palácio da Liberdade e lá fomos recebid~s pelo governador
Bias Fortes no salão da galeria de fotos de ex-governadores. A cabeceira de u'a
mesa grande, o governador Bias Fortes, afável e acolhedor, mas direto, foi logo
atalhando: "Santanna, sua vitória foi muito expressiva, exagerada talvez, mais de
90 por cento dos votos válidos para nossos candidatos. Achamos, o Tancredo e eu,
que você vai sofrer muito pelo inusitado do resultado. Essa UDN é muito perse-
guidora, vão persegui-lo muito. Estamos preocupados por você. Por isso, quere-
mos saber, o Tancredo e eu, do que você precisa para safar-se nesse período de
prováveis dificuldades."

Surpreso, demorei-me na resposta, mas refeito, raciocinei um pouco, agra-
deci pela distinção e respondi: "governador, o senhor sabe quão minguados são os
recursos de uma Prefeitura como a de Salinas. Para mim, pessoalmente, não que-
ro nada, mas se o seu Governo puder socorrer nossa Prefeitura com qualquer re-
curso financeiro, para desafogá-la no período que se presume negro, é certo que
ficaremos muito agradecidos." - "Então, Tancredo", - disse o governador Bias For-
tes, já com a caneta à mão, a escrever - "é determinar à Fazenda que doe à Pre-
feitura de Salinas dez milhões, em títulos contra a Caixa. Se utilizados com
parcimônia, como sei que o serão, darão ao Santanna alguma independência, pelo
menos por algum tempo, até que a coisa se esfrie um pouco..."

Imediatamente, e de próprio punho, o governador redigiu e passou-me a or-
dem para ser levada ao secretário Dl'. Bolivar Drumond. Ao mesmo tempo, cha-
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mou pelo Chico - Prof. Francisco Henriques, pai do jornalista Tarcísio Henriques
- e recomendou-lhe que me acompanhasse até a presença do secretário da Fazen-
da. Para surpresa nossa e constrangimento dos ali presentes, o secretário Bolivar
Drumond, após ler a ordem do governador, sem nenhuma reserva, admoestou-me,
carrancudo, pelo fato de vir à sua presença acompanhado do Chico, Francisco
Henriques. Mas, assim mesmo, determinou a imediata emissão dos títulos contra
a Caixa Econômica Estadual, - os chamados "rabo de peixe" porque tinham uma
pequena parte picotada e descartável -, em favor da Prefeitura de Salinas.

Recebi-os e ainda no mesmo dia descontei metade com o Dl'. José Machado
Sobrinho e metade com o Sr. Albertinho, Alberto Freitas Ramos. No dia seguinte,
voltei ao governador Bias Fortes e ao Dl'. Tancredo Neves para os agradecimen-
tos. Retornei imediatamente a Salinas, onde recolhi aos cofres públicos munici-
pais o resultado da operação e passei à fase de angustiosa, mas silente expectati-
va. Poucos dias após a posse do doutor José de Magalhães Pinto como governa-
dor, foi decretada a iliquidez dos títulos emitidos em nome do Estado ao final do
Governo anterior ...

Só voltei a Belo Horizonte para assistir à transmissão do cargo de governa-
dor. Constatei, então, um fato inusitado na política mineira: ao descer as escadas
externas do Palácio da Liberdade, o doutor José Francisco Bias Fortes estava
acompanhado das mesmas pessoas que o fizeram quando as subiu para assumir o
Governo, inclusive, fato singular, o mesmo Chico - Prof. Francisco Henriques -
que lhe protegia o rosto do sol escaldante com um guarda-sol, também agora o
fazia, com o mesmo sorriso doce e ameno que caracterizava sua fisionomia.

No meio do povo, massa udenista compacta que se acotovelava em frente ao
Palácio, pronta para a vaia que se presumia ensurdecedora, eu era todo observa-
ção e cautela. Ledo engano. Com seus familiares e amigos, o doutor Bias Fortes,
impávido, simples mas solene, cansado mas de vistas altaneiras, não se desviou
nem acenou, mas transpôs a turba que se manteve em silêncio tumular e respei-
toso.

Pouco mais de 7 meses após esse evento, recebi um telegrama do doutor
Tancredo Neves, então Primeiro-Ministro do Governo Parlamentarista presidido
por João Goulart, chamando-me com urgência a Brasília. Lá fui eu, mais uma vez
de jeep, direto para a residência oficial do Primeiro-Ministro. Já tarde da noite,
chegava o doutor Tancredo que, a par do abraço, foi logo me dizendo: - "Meu caro
Santanna, já posso ajudá-lo agora, vá dizendo o que precisa do nosso Governo."-
"Preciso da nomeação do engenheiro Joaquim José da Costa Junior para Chefe
do DNOCS em Minas, cuja sede está em Montes Claros, com o que poderemos de-
senvolver projeto político de maior dimensão em nossa região."
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Ato contínuo, doutor Tancredo telefonou para o ministro Virgílio Távora e
recomendou a lavratura e encaminhamento do ato com a maior urgência. De vol-
ta a Salinas, já trouxe o Diário Oficial da União que publicou o ato. Ao passar por
Montes Claros, fui à chácara do Dl'. Joaquim, onde ele estava, e, ao mostrar-lhe o
ato, ele não se conteve de pé, sentando-se incrédulo. No exercício desse cargo, o
Dl'. Joaquim Costa manteve-se em constante contato comigo, cobrindo minha ad-
ministração municipal com as disponibilidades e os recursos materiais de que dis-
punha o DNOCS. Vejamos esta carta:

Salinas 20/04/61
Meu Caro Geraldo
Vim aqui especialmente comunicar-lhe a minha designação para chefe da Comissão de Minas. já o tendo

feito ao prefeito, por oficio.
Precisava conversar com você sobre a estrada e preciso que você me forneça uma cópia da carta do

Tancredo. Estou viajando no fim da semana para Brasilia e de lá para Fortaleza.
Se não for possivel você dar um pulo em M. Claros, antes mande a cópia da carta.
Tudo mais vai bem. Lamentei não encontrai-o, mas vim de avião e não posso esperai-o;
Um abraço do amigo Joaquim Costa Júnior
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No Governo Magalhães Pinto
(1961-1966)

Além da espetacular vitória a que se referiu o governador Bias Fortes, ele-
gemos prefeito do município de Salinas o Sr. Arthur Mendes Filho e vice-prefeito
Epaminondas Costa (Preto Costa) por larga margem, mais de 2 mil votos de fren-
te. A meu turno, preparava a transmissão do cargo ao meu sucessor, quando co-
meço a receber insistentes bilhetes e cartas do Dl'. Cândido Costa dando-me notí-
cias do interesse do governador em conversar comigo e de atender nossos pleitos,
dentre os quais, sua ênfase especial, o de um emprego (boca) pra seu filho.

Talvez por perceber minha demora em dar sinais positivos a esses acenos, o
governador Magalhães Pinto, através do seu secretário particular Dl'. Paulo
Camillo de Oliveira Penna, insistia na minha presença em Belo Horizonte com
urgência, em dois telegramas seguidos. É que no período em que fui prefeito, es-
tabelecemos, o professor Clóvis Salgado e eu, fluente e permanente troca de cor-
respondências, as dele já transcritas, por sinal, versando principalmente sobre o
relacionamento do P.R. com o Governo, que não me estimulavam, mas me torna-
vam cada vez mais cético em relação a qualquer encontro com o governador.

De "corpo mole", já em janeiro de 1963, atendi à convocação do governador.
Tão logo cheguei a Belo Horizonte, anunciei minha presença ali à Casa Militar do
Palácio. Poucos minutos depois, estacionava um carro do Gabinete do governador
à porta do Hotel Bragança, onde me achava hospedado, o motorista com a incum-
bência de levar-me ao Palácio das Mangabeiras. E para lá fomos, onde encontrei
o governador Magalhães Pinto com o secretário Paulo Campos Guimarães, da Casa
Civil. Acolhido pela cortesia, afabilidade e encantamento que caracterizavam a
figura singular de Magalhães Pinto, fui logo introduzido ao recinto da biblioteca,
seguido pelo secretário Paulo Campos Guimarães, a quem o Dl' Magalhães logo
advertiu: "Você não, Paulo, preciso conversar a sós com o prefeito." Tremi nas per-
nas ... Acomodados em poltronas de couro, o governador foi logo ao diálogo, com o
olhar arisco a que só algum tempo depois aprendi a admirar: - "prefeito Santanna,
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convoquei-o aqui porque, passadas as eleições, preciso realizar algo pela sua re-
gião e ninguém melhor que você para dizer-me de suas verdadeiras necessidades.
Então vamos lá, quais as prioridades de seu município?" - "Governador, se o ob-
jetivo de sua convocação foi este, o Senhor que me desculpe, mas está falando com
a pessoa errada. Estamos às vésperas da transmissão do cargo de prefeito ao meu
sucessor, e, nesse caso, só ele, o prefeito Mendes Filho, deveria prestar essas in-
formações ao Senhor. Estou me afastando da administração, e muito provavelmen-
te da política, por isso não devo e não posso interferir nesse tipo de relacionamen-
to." - "Mas o prefeito eleito não é de sua absoluta confiança e amizade?" - cortou
o governador. - "É, governador, mas também e principalmente por isso não devo
e não posso atropelá-lo. Poderei, isto sim, concitá-lo a vir à sua presença para tra-
tar de tais problemas, e o farei com muito prazer." - "Não, não serve. Vamos dei-
xar de rodeios. Vamos direto ao verdadeiro problema."

O Partido Republicano ficou muito enfraquecido no Estado com as últimas
eleições, perdeu quase metade de sua bancada, e lhe restaram duas lideranças
políticas efetivamente fortes: você, na região de Salinas, a maior do Estado; e o
deputado João Bello, em menor escala, na região de Carangola, mas este é
intratável, insinuou. O Bernardes Filho tornou-se quase que meu inimigo pessoal
e está prestes a arrastar para essa situação o vice-governador Clóvis Salgado, já
completamente afastado de mim. Preciso de você para obter a aproximação, o
apoio e a colaboração do Partido Republicano ao meu Governo. Para isso preciso
usá-lo. O Bernardes Filho não pode deixar que o Partido Republicano perca sua
maior liderança eleitoral em Minas, e se você se dispuser a ir a ele, para notificá-
lo de que está em entendimentos comigo, em vias de concretizá-los, a menos que
ele, Bernardes, se adiante nesse sentido, tenho certeza de que ele, lúcido, inteli-
gente e perspicaz como é, oferecerá imediata abertura para isso, em termos de
Partido e Governo." - "Em troca de que eu seria usado para tal fim?" - indaguei,
sem cerimônia, ao governador -"Do que você quiser", respondeu-me o Dr. Maga-
lhães. - "A destituição das atuais e a nomeação imediata de todas as autoridades
em nosso município", atalhei: - "Está combinado", concluiu o Dr. Magalhães com
estas recomendações: "O Arthurzinho está aí, hospedado na casa do Megalle, em
presença de quem você não deve conversar nada - o Megalle tomou-se de ódio a
mim por tê-lo destituído da Diretoria do Crédito Real, por infeliz coincidência às
vésperas do Natal - e o induza a entender-se comigo."

Logo no início da noite, fui à residência do Dr. Megalle, onde se encontra-
vam o senador Bernardes Filho, o professor Clóvis Salgado, vários deputados e
correligionários. Minha presença ali foi amistosamente comemorada, Bernardes
Filho à frente, discretamente acompanhado pelo professor Clóvis Salgado. O
Bernardes Filho, passada a euforia, percebeu logo que eu não estava ali à toa.
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"Tinha novidade ou aborrecimento", supôs ele com seu sexto e agudíssimo senti-
do. Chamou-me ao seu quarto. - "Como vão as coisas para você, muitas dificulda-
des?" - "Muitas", respondi eu, "por isso estou aqui. Não há como sobreviver poli-
ticamente na minha região sem um entendimento com o Governo, no que, aliás,
já estamos adiantados, em vias de conclusão, já que o Partido não pode fazê-lo." -
"Você não pode fazer isso, agora que demonstrou ser a maior liderança de nosso
Partido no interior do Estado. Esse governador que aí está, além de ter persegui-
do quase todos os nossos companheiros é um cidadão intratável, asqueroso e mau.
Sequer respeita deveres protocolares de um governador. O Clóvis, como vice-go-
vernador, jamais recebeu dele a menor sinalização de apreço e respeito, o que, de
resto, seria dever do governador. Quanto a mim, sequer manda um elemento da
Casa Militar receber-me no aeroporto, ou visitar-me em seu nome, oficialmente,
como seria do seu dever. Como dialogar com um homem desses, quer em relação
aos interesses do Estado ou do nosso Partido? Que quer você, que eu me mande
para o Palácio e peça a esse governador que o trate bem? Sou filho do ex-presi-
dente Bernardes e fui criado sabendo como devem funcionar essas coisas. Tenha
paciência, Geraldo, você sabe do apreço que tenho por você, cuja luta tenho acom-
panhado com particular interesse, preocupação e muita admiração, mas não devo
ir além." - "Senador, e se o governador tomasse a iniciativa de uma abertura no
relacionamento de vocês?"-"Aí, meu caro Geraldo, tenho o dever de corresponder,
mas jamais me permitirei tomar a iniciativa de um diálogo, o tratamento que te-
mos recebido não me induz a isso." - "Vou conversar no outro lado e vamos ver
no que dá", atalhei. -"Seja cauteloso e seguro, altruísta, e não me envolva", en-
cerrou o senador Bernardes Filho. Depois de algumas brincadeiras com os visi-
tantes e uma boa conversa, sempre instrutiva e construtiva, com o professor Cló-
vis Salgado, fui para o hotel. Ali, procurei rascunhar o resumo das conversas que
tive durante o dia, procurando sempre anotar as mesmas palavras então utiliza-
das, o que se tornou hábito por toda minha carreira política. Na manhã do dia
seguinte, fui ao Palácio das Mangabeiras onde imediatamente conversamos, o go-
vernador e eu, analisando a conversa com o senador Bernardes Filho. Afinal, che-
gamos à conclusão de que o governador deveria mandar, imediatamente, em visi-
ta oficial ao senador Bernardes Filho, o Coronel Chefe da Casa Militar e aguar-
dar os desdobramentos dessa iniciativa. Feita essa visita, fui chamado à presença
do senador Bernardes Filho onde já encontrei o professor Clóvis Salgado. Ali, che-
gamos à conclusão de que a visita, feita em nome do governador pelo Coronel
Chefe da Casa Militar deveria ser imediatamente retribuída pelo senador
Bernardes Filho, como reza o protocolo. O senador não se opôs, ao contrário, jul-
gava-se no dever de fazê-lo, porém, exigia que o professor Clóvis Salgado e eu o
acompanhássemos. Dali mesmo, telefonei ao governador Magalhães Pinto comu-
nicando a decisão, após o que ele se prontificou a nos receber imediatamente no
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Palácio das Mangabeiras, para onde rumamos, O governador nos recebeu à en-
trada do Palácio e foi nos conduzindo para a sala da biblioteca, em cuja entrada
eu e o professor Clóvis Salgado recuamos e nos dirigimos para a sala de estar.
Quase duas horas depois saíram, o governador Magalhães Pinto e o senador
Bernardes Filho da biblioteca, anunciando-nos o estabelecimento de uma convi-
vência entre o Governo e o Partido Republicano em nosso Estado. O governador
fez um resumo das conversações ao vice-governador e a mim, sob o olhar atento e
cordato do senador Bernardes Filho. Acertaram, em princípio, que o Partido Re-
publicano passaria a apoiar o Governo dali em diante, inclusive, participando dele,
e suas bases municipais passariam a ter tratamento de "companheiros", confor-
me se estabelecesse em "critério de convivência",

Ressalte-se que uma das principais bandeiras de luta, de ataque à situação
política pela UDN, na campanha eleitoral, fora o chamado "Protocolo de Convi-
vência", até então instrumento de sustentação de coligação do PSD com o PRo O
Partido Republicano teria, além de inúmeros outros cargos de responsabilidade,
mas de escalões inferiores no Governo Magalhães Pinto, a secretaria de Viação e
Obras Públicas e o Departamento de Estradas de Rodagens. De minha parte, cui-
dei logo de indicar, como combinado, os cargos municipais em Salinas e os nomes
para os quais deviam ser logo nomeados, o que realmente ocorreu nos dias seguin-
tes, sem discrepâncias ou protelações. Qual não foi minha surpresa, porém, ao
chegar em Salinas poucos dias depois, recebi dois telegramas seguidos, do próprio
governador Magalhães Pinto, chamando-me com urgência a Belo Horizonte. Dois
dias depois estava eu, novamente, em contacto com o governador Magalhães Pin-
to no Mangabeiras, que, a esta altura, vez por outra, já me tratava de "azougue",
com certa dose de liberdade. - "Santanna, não dá para conviver com esse pessoal
do PRoMais parecem militares, criados e recriados sob forte e indesviável hierar-
quia; isso não existe, esse pessoal é maluco, ninguém conversa nada senão via
Arthurzinho ou Clóvis. Por outro lado, meu pessoal, parte dos udenistas, acha que
o Clóvis não se desgarra do Juscelino.

Estou achando a coisa muito difícil de se contornar e tornar efetiva a com-
binação feita. Preciso nomear logo o secretário da Viação e o diretor do DER, gente
do PR, como você sabe. Você, que conhece essa gente toda, precisa vir para cá,
com urgência, e ficar a meu lado, para me ajudar, não pode sair daqui. Venha,
então, para meu Gabinete, Oficial de Gabinete, por enquanto, depois que eu des-
locar o Dr. Zair, você assume a Chefia de Assuntos Municipais. A Berenice me fez
boas referências do Dep. Athos Vieira de Andrade, que poderia ser secretário da
Viação, mas talvez ela tenha se lembrado dele por questão religiosa; não sei, tam-
bém, se esse nome agradaria ou não ao Arthurzinho e ao Clóvis! Não me fixei em
nenhum nome ainda, pois não disponho de elementos para decidir com seguran-
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ça. Esse João BeBo continua a falar de mim, sem me conhecer. E que diz você de
tudo isso, não fala nada, é só ouvidos?"

o secretário de Viação e Obras Públicas

- "Governador, vamos por ordem, se me permite. O professor Clóvis Salga-
do, para mim uma das maiores figuras públicas do Estado, porta-se com grandeza
em tudo que lhe diz respeito; sua amizade e ligações com o Juscelino não têm ne-
nhuma influência nem interferem na retidão de seus deveres e compromissos para
com o Estado e para com o Partido Republicano.

O Juscelino conquistou a simpatia e a amizade do professor Clóvis Salgado,
como o senhor também poderá fazê-lo, até com mais facilidade, reconhecendo e
enaltecendo as qualidades inquestionáveis do casal, e se aproximando dele, pri-
meiramente em relação à Da. Lia, de quem o professor Clóvis, além de esposo
dedicado e amigo, é, por justiça, grande admirador e incentivado r de sua avanta-
jada cultura e arte. Quando o senhor conhecer melhor e de perto o casal, verá
como ele se distingue do comum, do usual, como é superior, e como sabe retribuir
as atenções e a amizade, com simplicidade e com sinceridade.

Juscelino teve a sorte de descobrir tudo isso muito antes de nós, mas talvez
não tenha se dedicado tanto quanto o casal merecia, como o senhor poderá fazê-
lo. Vamos, então, deixar de lado as desconfianças dos outros em relação ao Prof.
Clóvis, e resolver os problemas segundo sua importância. Primeiro, o provimento
da secretaria de Viação. Quem deve ser? O deputado Lúcio de Souza Cruz, talvez
desconhecido para o senhor, é "cria" do Prof. Clóvis e íntimo amigo do casal. Eu,
se fosse o senhor, telefonaria diretamente para Da. Lia e pediria a ela que con-
vencesse o Prof. Clóvis a convidar, em seu nome, governador, o Lúcio para secre-
tário da Viação. O Lúcio, embora um tanto comodista, é um homem de bem, ba-
charel em Direito, com boa cultura ..." - "Qual é o telefone da residência do Cló-
vis?" - Passei o número pedido e o próprio governador Magalhães Pinto telefonou
para Da. Lia, na minha presença, e, depois dos cumprimentos, repetiu para ela o
que eu lhe havia sugerido.

No dia seguinte, o professor Clóvis Salgado veio a Palácio e comunicou ao
governador Magalhães Pinto, com indisfarçável satisfação, fazendo-o antes ao se-
nador Bernardes Filho, é bom que se diga, que o Dr. Lúcio aceitaria o convite,
razão por que o governador poderia dirigir-se diretamente a ele para a devida
formalização. Deu certo, assim, a nomeação do Dr. Lúcio de Souza Cruz para se-
cretário da Viação e Obras Públicas do Estado.
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E O Diretor Geral do DER?

Conhecidos mesmo da direção, o Partido Republicano em Minas só dispunha
de dois engenheiros em seus quadros principais, condição fundamental para o car-
go de diretor geral do DER: Simeão Ribeiro Pires, prefeito em final de mandato
em Montes Claros e irmão do deputado Teófilo Pires, e Elizeu Resende, genro do
Cel. Telésforo Rezende, chefe perrista em Conselheiro Lafaiete e região.

Foi logo descartada a possibilidade de convocação de Simeão Ribeiro Pires,
vez que, àquele tempo, dificilmente alguém de Montes Claros se dispunha a trans-
ferir-se para Belo Horizonte, ainda mais Simeão, intelectual comodista, mais vol-
tado para pesquisas arqueológicas. Fui mandado pelo Arthurzinho ao Cel.
Telésforo que, de imediato, indicou seu genro, o engenheiro Elizeu Resende, en-
tão servidor do Banco de Crédito Real. Completou-se o quadro superior de parti-
cipação do PR no Governo Magalhães Pinto.

A BR.251 (fevereiro de 1963)

Devo ressaltar que, logo após a posse do engenheiro Elizeu Resende no DER,
fui a ele com uma recomendação do governador Magalhães Pinto para que, aten-
dendo meu pleito, cuidasse dos estudos para implantação da BR-251, trecho Mon-
tes Claros - Salinas - Rio Bahia.

Recebi do engenheiro Elizeu Resende resposta de que não era viável ne-
nhuma gestão no sentido de viabilizar aquela obra, uma vez que o GEIPOT
havia concluído, após laboriosos estudos, que não se justificavam investimen-
tos no Norte de Minas, por absoluta falta de retorno econômico-financeiro
deles decorrentes.

Estávamos, então, disse-lhe eu, diante de um círculo vicioso: não haveria in-
vestimento porque não viria retorno; não viria retorno, desenvolvimento, porque
não haveria investimento. - O elo só foi quebrado no Governo Revolucionário do
presidente Médici, com o Decreto-Lei que atribuiu à referida rodovia a condição
de "para segurança nacional", e, por ela, depois de construída, transitam hoje
cerca de 4 mil veículos por dia.

De regresso a Salinas, poucos dias depois, novos chamados do governador a
Belo Horizonte, aos quais atendi imediatamente. A par do cumprimento, o gover-
nador Magalhães Pinto foi logo dizendo: "Não dá mesmo, o João BeBo acha que
já é dono do Governo, quer destruir meus companheiros de partido e de campa-
nha, quer um massacre, e já está sendo seguido por outros perristas. Veja estes
pedidos deles. Você tem que ficar como meu Oficial de Gabinete por enquanto,
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para, em seguida, ser nomeado Chefe do Serviço de Assuntos Municipais." Conti-
nuei resistindo para, afinal, confessar ao governador que eu não tinha recursos
para me manter em Belo Horizonte com a família. -"Eu mando os meninos (seus
filhos) completarem os recursos necessários à sua manutenção aqui". Não tive,
portanto, como continuar recusando à convocação.

~.
GOV£RNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TITULO DE

o Governador do Estado de Minas Gerais resolve

nomear, nos têrmos do artigo 14, item lI, da Lei n9 869, de 5 de julho,

de 1952, o Sr. GERALDO PAULINO SANTANNA para exercer, em comi:!..

são, o cargo de Oficial de Gabinete, padrão 1-73, do Quadro Geral, Parte

Permanente, Tabela 1, lotado no Palácio do Govêrno.

Palácio da Liberdade,

de 1963.

~99-1
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GOvtRNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

T/TULO DE

Foi feito o ato e já no dia seguinte estava eu me empossando perante o pró-
prio governador, em concorrida solenidade, o professor Clóvis Salgado à frente.
Dias depois, em visita a Belo Horizonte o senador Bernardes Filho, contei-lhe os
detalhes que precederam minha nomeação. O senador Bernardes Filho desacon-
selhou-me aceitar a ajuda do governador Magalhães Pinto, advertindo-me que, se
a aceitasse, "passaria a ser um prisioneiro do Magalhães, sem nenhuma indepen-
dência". Para resolver a pendência, contudo, o senador iria recomendar à
SOTREC, firma de que era sócio com o Embaixador Moreira Sales, que me inclu-
ísse em sua "folha", o que realmente se deu. Fui ao doutor Magalhães e sem dar-
lhe detalhes, dispensei a ajuda que se prontificara a me proporcionar. No mês se-
guinte, por razões que não vêm ao caso, também dispensei a contribuição do se-
nador Bernardes Filho, via Sotrec.

"Protocolo" ou "Critério" de Convivência

143

O governador Magalhães Pinto concretizou outras alianças partidárias, des-
tacando-se, além do PR, com o PTB e com o PSp' este, a esta altura, já sob a che-
fia do deputado Bento Gonçalves Filho em Minas. A UDN havia feito uma cam-
panha muito áspera e contundente contra a coligação PSD-PR-PTB nas eleições
que culminaram com a eleição do doutor Magalhães para governador do Estado,
principalmente, como já disse, contra o chamado "Protocolo de Intenções" .

Mas agora o governador Magalhães Pinto, embora constrangido, reconhecia ser
impossível conciliar os interesses dos partidos que apoiavam seu Governo, sem o esta-
belecimento de regras de convivência previamente definidas. Então, para se "contor-
nar" a contradição, resolvemos criar o título de "Critério" de Convivência, que, no fim-
do, era a mesma coisa, "Protocolo" ou "Critério", uma simples questão semãntica. Mas
que pegou, não só para aquele, como para governos seguintes. Coube a mim, discreta-
mente visado pela desconfiança udenista, representada pela figura singular, culta e
simpática do secretário Paulo Campos Guimarães, da Casa Civil, a elaboração e aplica-
ção de um "critério" que, embora atendendo aos partidos agora coligados ao Governo,
não significasse virtual quebra de compromissos de campanha do governador Maga-
lhães Pinto para com seus companheiros de primeira hora.

Vejamos o que produzimos, com algumas correções e elogios do secretário
José Monteiro de Castro, da Fazenda, subscritos pelo secretário Roberto Resende,
da Agricultura, em cujo cabeçalho aquele após a seguinte observação, subscrita
por este: ''Acho muito bom o critério aqui estabelecido. Acredito que o governador
ganhará tranquilidade com ele, e nós, que até agora temos nos conduzido por in-
tuição própria, encontramos neles, um itinerário seguro. Abraços J. Monteiro e R.
Resende. "

Palácio da Liberdade,

(

o Governador do Estado de Minas Gerais resolve

. \ \

dro Geral, Parte Permanente, Tabela I, lotado no Palácio do Govêrn

o cargo de Chefe do Serviço de Assuntos Municipais, padrão 1-69, do Qua-

nomear, nos têrmos do artigo 14, item lI, da Lei n9 869, de 5 de julho de

1952, o Sr. GERALDOPAULINOSANTANApara exercer, em comissão,

00(95-1
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PESSOAL - URGENTE - 23 - IV - Snr. Geraldo Sant Ana, desejo atender desde logo os casos líquidos.
J. Magalhães Pinto.

Sempre polido e respeitoso no trato com seus subordinados, dentre os quais
eu próprio, o governador Magalhães Pinto nunca dava ordens, mas manifestava
seu "desejo de resolver" algo. Antes mesmo de colocarmos em prática o "critério
de convivência", o governador, denotando certa ansiedade, já manifestava seu
desejo de atender imediatamente, no que se referia ao PSp' do Dep. Bento Gon-
çalves Filho, os casos considerados "líquidos". Dentre dezenas de recomendações
em meu poder, destaco estas:

12-11-63 - Geraldo Sant' Ana-desejo substituir o delegado de Jequeri, por ser inimigo do prefeito e do Pte. lo-
cai da U.D.N., ou enviar delegado de carreira para o município. JMPinto."
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"PESSOAL-URGENTE-28-V.63 - Ao S.A.M. - Dr. Geraldo Sant'Ana. Obséquio entender-se com o secretário do
Interior sobre os critérios políticos adotados. - JMPinto.'

de 1~IY
i

..... ~
Gabinete ,do Governador do Estado de Minol Gerais

"5.IX.63 - Ao S.A.M. - O prefeito de Viçosa alega que o Sargento Antônio Pinto Leão. nomeado delegado. é
seu inimigo pessoal. Dentro dos critérios adotados. recomendo tornar o ato sem efeito. - JMPinto."
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A ação política do Governo ganhou normalidade e dimensão, mas com a cri-
ação, pela Assembléia, de novos municípios no Estado, as nomeações dos respec-
tivos intendentes passaram a gerar diversos conflitos, de cuja fase destaco o se-
guinte episódio, que envolveu o deputado federal Bilac Pinto e que nos dá a di-
mensão exata do quanto de apaixonante é a política municipal. Conspirava-se con-
tra o Governo João Goulart, que culminou com a Revolução de 64. O civil brasi-
leiro que, a nosso ver, detinha maior prestígio junto aos militares era, inegavel-
mente, o deputado federal Bilac Pinto e os fatos que se seguiram à época, confir-
maram essa nossa convicção. Pois bem, certa noite, já tarde, alguém do Gabinete
Militar veio ao nosso apartamento convocar-me à presença do Sr. governador, no
Palácio da Liberdade. Assustei-me ao chegar ao salão vermelho do Palácio. Lá se
encontrava a mais alta cúpula udenista em torno do governador, o deputado Bilac
Pinto à frente. O governador, logo em seguida aos cumprimentos, foi dizendo: -
"Santanna, o Bilac, que aqui veio de Brasília, em avião especial, a estas horas da
noite, está a reclamar de um ato político praticado por nós contra ele, fato que
reputo grave. Desejaria que você o ouvisse e nos desse a explicação que, certa-
mente, tem na cabeça." - "Dr. Santanna", - interveio o Dep. Bilac Pinto -, "como
podem nomear um intendente contra mim em Piranguinho? O ato está publicado
no Minas de ontem e o quero sem efeito imediatamente, nomeando-se em seguida
o meu indicado. Vim aqui hoje, a estas horas, sem que pudesse me afastar de
Brasília, exclusivamente para este fim". - "O ato não foi praticado por equívoco
não, governador; o foi atendendo indicação do deputado estadual Euclides Cintra,
do PTB, beneficiário, neste caso, da aplicação do critério de convivência", aduzi
eu. - "Dr. Santanna", - novamente o deputado Bilac Pinto - quem elaborou este
critério?" - "Fui eu, sob a fiscalização do secretário Paulo Campos, algumas cor-
reções e elogios do secretário José Monteiro, e aprovação do governador." - "Como
poderiam vocês elaborar um critério de convivência sem que antes soubessem o
resultado de sua aplicação?", indagou, para espanto e perplexidade de todos, o
deputado Bilac Pinto. Ante essa posição, tão apaixonada, o governador Magalhães
Pinto atalhou, e voltando-se para mim, dispensou, agradecido, minha presença em
Palácio àquela hora. Devo esclarecer que o ato publicado foi mantido. As partes
começaram a se acomodar em face da resistência do governador Magalhães Pinto
em fazer prevalecer o "critério de convivência".

A paixão política municipal se sobrepõe a tudo e a todos

________ de 19__

~

".Á/)C{,. 'u/ -'3

GABINETE DO o. DO ESTADO DE MINAS G

RESERVADO - Geraldo Sant Ana. desejo saber a posição exata dos deputados estaduais do P. R.. em relação
ao Governo. J. M. Pinto - 5/3/63.
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Outro destaque de paixão política municipal:
• 2 •

Belo Horizonte, 02 de junho de 1989

ga-se que ela insulta o Prefeito. 2 exatamente o contrário: a cada
dia, encontra em sua mesa um papel insultuoso. Até na fachada da
Prefeitura colocam cartazes ofensivos. Soltaram um foguetório, ao
ensejo da remoção dela. O caso é político-partidário, corno ve.

Caro Secretário
A política do Prefeito é só a perseguição.

Receio que a próxima quarta-feira seja igual à ant~
rior. Suspeito de que estejam ganhando tempo, para o Prefeito
simular o fechamento da Emater em Paula Cãndido.

Ele nãoa fechará por três razoes: a)- lá, está urna
sua filha cuja remoção de Viçosa para Paula Cãndido ele obteve do
Paulo, em prejuízo da política do PMDB; b)- está lá também um pri
mo do Vice-Prefeito, pelo qual este e sua família se empenham ao
extremo; c)- se o Prefeito fechasse a EMATER, a repercussão polí-
tica lhe seria intensamente desfavorável, porque, enquanto nos
levamos para a Cidade o asfalto, urnapraça de esportes, um colé-
gio, urnabiblioteca, um hospital, ele estaria a extinguir um ór-
gão de interesse da economia rural local.

O Paulo foi muito avisado, por mim e pelo Leopoldo,
da incoveniência política da remoção que o Prefeito, adversário
do governo, pleiteava e acabou obtendo. Nada alega contra a efi-
ciência e a probidade da funcionária Luciene. Tudo que se está fa
zendo é porque ela é casada com o político José Mauro, o mais vo-
tado para vereador no Municipio na eleição anterior e que, na úl-
tima, não quis candidatar-se. Casaram-se há pouco tempo. Ela está
com um filho de seis meses. O marido é produtor rural, não poden-
do, portando, acompanhá-la. Ela teria de separar-se do marido e do
filho, em idade em que muito precisa da mãe. Exatamente, o contr~
rio do que a lei estabelece: a mulher tem direito à transferência
para acompanhar o marido. A EMATER está destruindo a família. Ale

()o( 146.3
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Ele dispensou urna servente, com mais de dez anos de
serviço. Ela foi à Justiça e esta ordenou a sua reintegração. Ele,
então, a removeuparaooutro extremo do municipio. A justiça deve-
rá decidir nos próximos dias sobre a legitimidade da remoção. O
seu advogado alegou abuso de poder, que se caracteriza quando o
ato, embora sendo legal, tenha motivação ilegitima (art. 50, ns.
LXVIII, LXIX e LXXII, da Constituição). Nesse aspecto, o caso é
igual ao da EMATER, que, se não for corretamente resolvido, pode-
rá acabar na Justiça, contra o Paulo.

O Prefeito mandou despejar o lixo da Cidade na divi
sa da minha fazenda, junto a um córrego que a atravessa e onde es
ta a mina dágua que serve à sede, inclusive à minha casa. As en-
xurradas o lançariam no córrego. Reagi. O Prefeito chamou o CETEC,
que considerou absolutamente impróprio o local para descarga de
lixo. Mandei avisá-lo de que, se o lixo não fosse retirado até cer-
to dia, eu promoveria ação popular (art. 5, LXXIII, da Constitui-
ção) e processo criminal (art. 271, do Código Penal) contra o Pr~
feito e ação cominatória contra a Prefeitura. O Prefeito dizia nos
botecos que não tiraria o lixo. Engoliu o apito, cornoo engolirá no
caso da EMATER e no da servente. Ele é uma gabola.

A impossibilidade do desfazimento da remoção enqua~
to a funcionária estiver em licença está sendo incorretamente usa
do. O que é defeso é a transferência contra 2 servidor. Não a que
este peça. Nem mesmo s~ trata de transferência. Trata-se de tor-

Do<: 1'3-34
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nar sem efeito um ato de transferência, praticado contra £ ~
nário.

Quero esclarecer que o Prefeito é politicamente fr~
co. Ele se alegeu por haver feito aliança com Raymundo Alves Lud-
gero Filho, do PFL e seguidor do ex- deputado Antônio Fagundes de
Souza, duas vezes derrotado (por pequena margem) como candidato
a Prefeito, e agora Vice-Prefeito. Dos cinco vereadores que apoiam
a situação local, quatro são do Vice-Prefeito. Não fosse a alian-
ça, o Prefeito teria sido derrotado, pois o que conseguiu dar a
candidatos seus a deputado, na última eleição não chegou a 400 v£
tos. Eles vão dividir o tempo do mandato. O Vice-Prefeito,do PFL,
estará na Prefeitura nas futuras eleições de parlamentares e go -
vernador.

Por tudo que foi exposto, verá que necessitamos de re-
estabelecer imediatamente o ~quilibrio da política local. Atos co
mo o da EMATER e o da Secretaria da Educação são urgentes.

Estou absolutamente convencido da sinceridade de seu
empenho e compreendo o embaraço que lhe trazem as manobras em cu~
50. Escrevo-lhe apenas para que conheça o caso, em todos os seus
aspectos.

Com os cordiais agradecimentos de

PS- Veja bem: a EMATER removeu para Paula Cãndido a filha do Pre
feito, que atuou politicamente contra o Governador e os nossos
candidatos a deputado, e removeu de lá a mulher de um lider nos

V
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o professor Clóvis Salgado sempre presente, correto e imparcial, ia se
tornando um admirador e amigo do governador Magalhães Pinto. Os casais
Magalhães Pinto e Salgado aproximavam-se e passaram a se admirar, pois
eles também se pareciam no trato ameno e doce que os caracterizavam. A
ação política do Governo Magalhães Pinto cada vez mais se projetava naci-
onalmente.

O doutor Magalhães, a cada dia mais preocupado com a base política que o
sustentava, reiterava sempre a necessidade de se evitar atritos, para tanto, repe-
tia ele, "...sobre a palavra empenhada não poderia haver dúvida nem questiona-
mentos, mas o Governo teria que ser inatacável no que tange à sua probidade, à
transparência de suas ações, à austeridade no manuseio da coisa pública, severo,
mesmo, quanto à lisura de todos os seus atos."

A respeitabilidade ao seu austero Governo dava, então, ao governador Ma-
galhães Pinto mais liberdade para uma ação política de maior amplitude no âm-
bito nacional. Não obstante a presença do professor Clóvis, o governador Maga-
lhães Pinto estava sempre preocupado na atenção para com o senador Bernardes
Filho, agora mais presente no Rio.

Certa feita, fez-me ir a "Correas", no Estado do Rio, casa de descanso de
Bernardes Filho, noite adentro, para saber dele se tinha alguma restrição à no-
meação de Cristiano Freitas Castro, seu cunhado, para um cargo, por sinal de
terceiro escalão, no Governo.

Necessário abrir um parêntesis para registrar a acolhida que tivemos, eu
e meu acompanhante Jason Duarte, na esplendorosa casa de campo do sena-
dor Bernardes Filho. Deslumbrados com a riqueza e o encantamento daquela
residência, fomos acomodados pelo seleto corpo de serviçais em luxuosos apar-
tamentos, enquanto meia dúzia de casais amigos do senador, ali também hos-
pedados, se divertiam em drinques, jogos e cinema privado. No dia seguinte
pela manhã, Arthurzinho ouviu minha consulta, feita em nome do governa-
dor, e se mostrou não só de acordo com o ato como desvanecido e grato pela
deferência da consulta.

Obras em Salinas e região

Normalizada a convivência política dos partidos coligados com o Governo,
seus representantes passaram a reivindicar obras, atendidas na medida das pos-
sibilidades do Estado, a administração no Governo Magalhães Pinto foi reconhe-
cidamente profícua, tanto quanto austera.
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De nossa parte, cuidamos da construção da ponte sobre o Rio Salinas, com
mais de 100 metros de comprimento, que liga a cidade propriamente dita ao bair-
ro São Geraldo, em razão do que esse bairro é hoje provavelmente maior e mais
populoso que a própria cidade. Para inaugurá-la, trouxemos o governador Maga-
lhães Pinto a Salinas.

Recepção no aeroporto, quando a região só possuía Vista da ponte sobre o Rio Salinas.
jeeps.

População recebe o governador Magalhães Pinto à saída da ponte, cujo percurso foí feito a pé por sua exce-
lência, Geraldo Santanna e Dubínha.

Recebido no aeroporto local, que ficava no bairro São Geraldo, descemos, o Cel.
Dubinha e eu, na companhia do governador até à minha residência, seguidos por uma
enorme carreata de jeeps, único veículo que trafegava pelas estradas da região.

Ao atingirmos a ponte a ser inaugurada, porém, o governador fez questão
de fazer-lhe o percurso a pé, no que também o acompanhamos. Na outra extremi-
dade da ponte o governador foi recebido e ovacionado pela quase totalidade da po-
pulação salinense, que o aguardava ali.
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Vista da Ponte pelo lado de baixo da barragem, construída por Enéias Batista.

Dali seguimos para minha residência onde foi servido um almoço ao gover-
nador e sua comitiva e aos visitantes vindos de outras cidades do Norte de Minas.

o governador Magalhães Pinto e o deputado Geraldo Santanna, vendo-se ao fundo o Cel. Antônio Gonçalves
Quaresma. Na foto ao lado, outra vista dos convivas, vendo-se o governador à cabeceira da mesa.

À sobremesa pronunciei o seguinte discurso, respondido de improviso, com
indisfarçável emoção, pelo governador Magalhães Pinto:

"Doutor Magalhães Pinto, Os fazendeiros deste município ansiávamos, de há mui-
to, por este contacto com Vossa Excelência. Dois motivos sempre nos acompanharam na
expectativa desta oportunidade que se nos afigura. Um, o de prestar a Vossa Excelência
singular homenagem, criada, naturalmente, pelas próprias circunstâncias regionais; ou-
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tro, O de outorgarmos a Vossa Excelência um mandato também singular. Ambos, visando
o homem e não o governador. Há anos pontifica em nossa cidade talvez a mais bela expo-
sição de pássaros de tantas quantas existem pelo Estado afora: pássaros regionais.

A esse esporte que tem. atraído a curiosidade e a atenção de tantos quantos visitam
nossa cidade, dedicou-se com notável carinho e raro espírito observador, o Sr. Rodrigo
Magalhães Sobrinho, nosso companheiro e amigo. estudioso e observador dos homens
públicos e suas ideologias, de suas maneiras e de seus atos, e do significado da vida de
cada um no seio da comunidade mundial. Por isso cada pássaro de sua notável seleção
fora, pacientemente, batizado com nomes de personalidades que, a seu ver, mais se proje-
taram no mundo. Assim é que, ao atingirmos o interior de sua casa comercial, depara-
mos com pássaros os mais diversos e raros, ostentando em suas gaiolas, nomes como o de
Kennedy, Churchil/, Bem Bel/a, Tito, Chu en-lai, De Gaul/e, Mao Tse Tung, JK, Maga-
lhães Pinto, Lacerda, Castelo Branco, etc.. E, lá por um canto, uma dupla de raros peri-
quitos verdes chamados Plínio Salgado e Abel Rafael.

Cada pássaro trouxe, na filosofia do Rodrigo, a razão de seu próprio nome. Isso
vem há anos. Ali não se batiza um pássaro sem o longo interregno, que muitas vezes de-
manda meses, de acurados estudos comparativos das suas qualidades com as da perso-
nalidade que lhe emprestará o nome. Dentre as figuras ali homenageadas, duas mulhe-
res também emprestaram seus nomes a pássaros notáveis: - Sandra Cavalcanti - e -D.
Berenice. A sabiá, que ostenta orgulhosa o nome de -D. Berenice -, sempre foi o alvo de
nossas maiores atenções, da nossa veneração e, afinal, porque não dizermos, das nossas
intenções caladas há tempos. Por muito tempo alimentamos em colóquios, nós os fazen-
deiros, o desejo de oferecermos aquele pássaro a alguém. Dentre todos os pássaros, a sabiá
sempre se destacou pela sua discrição, pela sua ternura, pela inspiração de seu belo e con-
tínuo canto, cheio de bondade e amor maternal. Dentre todos os pássaros é ela a mais
dedicada. Alerta a todos da alvorada que se rompe. Adverte a todos das anormalidades
que ocorrem. À noite, quando todos os outros pássaros, já recolhidos, dormem, ela, ao mais
leve e distante movimento ou claridade, irrompe em seu canto ameno, a princípio choroso
e tristonho, para transformar-se, afinal, no mais belo, vivo e eloqüente cântico de adver-
tência. Noites a fio atravessa, como que em vigília cívica, atenta a todos os movimentos
de seu amo.

Calmos ou cheios de ansiedade, aqueles movimentos se ref7.etemno seu cantar apai-
xonado, humilde, porém firme e resoluto, numa demonstração inconteste de sua solidari-
edade, de sua presença, de sua preocupação, de sua dedicação. Por tudo isso, - D. Berenice
- a sabiá, sempre foi a Rainha de todos os pássaros da seleção. Por tudo isso, pela longa
experiência que caracteriza a sua conduta e pela nobreza de suas ações, sempre foi ela a
mais admirada e respeitada, não somente por seus pares, como também por quantos têm
a ventura de freqüentar aquela casa. Por tudo isso entendemos nós fazendeiros, que - D.
Berenice -, a sabiá, deveria ser oferecida ao doutor José de Magalhães Pinto, para que o
honrado e digno cidadão a tenha sempre a seu lado, no seu escritório, no seu gabinete de
trabalho de governador das Minas Gerais ou no seu futuro gabinete de trabalho de presi-
dente da República dos Estados Unidos do Brasil.

doutor José de Magalhães Pinto: Essa é a nossa lembrança, a nossa homenagem;
tão humilde quanto nós próprios, quanto nossa própria vida, quanto nossa própria pro-
fissão. É ela, porém, a nosso ver, o mais significativo presente que possuímos para lhe
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ofertar, pois certos estamos de que ela tem um sentido incomparavelmente mais valioso
do que seu valor material. Confessamos, sem modéstia, que não sabemos avaliar o seu
valor. Está aqui - D. Berenice - a sabiá. Agora, o outro motivo da oportunidade deste
encontro. Salinas é, incontestavelmente, o mais rico e o mais importante município do Vale
do Itacambira. Não galgou esta posição pela pobreza dos demais, mas pela generosidade
de suas terras, mãe de todas as economias de seus habitantes. Por modéstia ou medo de
seus filhos, as estatísticas oficiais jamais conseguiram um quadro real da verdadeira
economia e capacidade de nosso município. Do real, sabe-se oficialmente lá fora, apenas,
que somos 60 mil habitantes de uma área de 6 mil 11m2, subdividida em mais de 8 mil
propriedades rurais. Caro, caríssimo, nos tem custado tal modéstia de nossa gente, mo-
déstia que transcende as barreiras do hábito para transformar-se em verdadeira filoso-
fia.

Há anos lutamos pela instalação de uma agência do Banco do Brasil nesta cidade,
a maior reivindicação do nosso homem rural, cansado pela longa e penosa viagem de mais
de 200 11m,Salinas-Montes Claros ou Salinas-Francisco Sá, para solução de suas opera-
ções com aquele Estabelecimento de Crédito. Afinal, estamos quase vencidos e incrédulos.
Queremos agora outorgar-lhe este mandato, porque observamos que Vossa Excelência tem
sido o mais fiel, o mais fervoroso e autêntico mandatário de quantos misteres lhe tem
outorgado o povo.

Apelamos para que Vossa Excelência aceite o nosso mandato, e, em nosso nome, que
ora lhe conferimos os mais amplos poderes, nos obtenha a agência do Banco do Brasil.
Não conferimos tais poderes ao governador mas ao homem, e como em todas as ações o
constituinte adverte a seu representante das dificuldades e dos caminhos que na prática
o conduzirão à vitória, queremos lhe dizer que enormes são os obstáculos e convencidos
estamos de que só o seu inquestionável prestígio pessoal poderá nos levar à vitória. Con-
fiamos em que, se aceito agora o presente mandato, Vossa Excelência que sempre terá o
nosso apelo, a lembrança que se confundirá com o canto rotativo de -D. Berenice -, a
sabiá, trará do seu próximo encontro com o Marechal Castelo Branco, guindado à Presi-
dência da República por força daquele movimento histórico liderado por Vossa Excelên-
cia em 31 de março, sem os entraves da burocracia, a autorização expressa e efetiva da
medida que ora lhe pleiteamos.

Afinal, lembramos a Vossa Excelência, como subsídio aos argumentos que certamen-
te usará para reivindicar em nosso nome, que no Vale do Itacambira, composto de
dezessete municípios e habitado por mais de 300 mil pessoas, uma única agência do Ban-
co do Brasil existe, e esta, assim mesmo, localizada já nas divisas com o Estado da Bahia.

Muito obrigado."
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Osmani Barbosa

Osmani Barbosa foi um dos homens mais inteligentes com quem convivi. De
poucas letras, mas de larga visão e prática, era sobretudo muito objetivo. De ele-
vado espírito público, sabia discernir o interesse comum do que lhe marcava com
mais intensidade a personalidade de amigo incondicional e inigualável. Corajoso
e destemido, nada se antepunha no socorro ao amigo a que se entregava por in-
teiro, não obstante, selecionava-os como poucos o sabiam. Destaco aqui o quanto
significou a ação de Osmani Barbosa após o grave e lamentável episódio da Rua
dos Toneleiros, no Rio de Janeiro - terra estranha - em que se envolveu nosso
bom e saudoso amigo Dr. João Alencar Atahyde.

Conversador por excelência, pouco dormia à noite, só o fazia à madrugada e
pela manhã. Sempre que passava por Montes Claros, a noite era cheia e rica de
ensinamentos porque me encontrava com Osmani. Ao lado disso, ele gostava de
um joguinho de cartas, passatempo com Da. Geni, sua cunhada e outros parcei-
ros amigos. Certa feita, no Governo Magalhães Pinto, quando se desenvolvia um
programa de implantação de ginásios nas cidades mineiras, Osmani me manifes-
tara sua preocupação em relação a um destinado ao Brejo das Almas - Francisco
Sá: - "O ginásio pode acabar com a economia do Brejo. Os filhos e depois as espo-
sas vão arrastar os pais de família e suas economias da roça para a cidade. Os
bancos vão ensinar o pequeno agricultor, hoje independente, de economia sólida,
a se endividar e trapacear - tomar de um para pagar o outro, etc. E todos vão
abandonar suas atividades rurais: os filhos vão se formar, é verdade, mas onde
estarão os empregos para eles? Desenganados da região, os moços, a força do tra-
balho, vão para outros estados como São Paulo, Paraná e até Rondônia. As mo-
ças, as moças, coitadas, tão caras aos pais ... e vão se perder ... e vão ficar os ve-
lhos, sem força para o trabalho e pobres. A nossa Francisco Sá de hoje, a maior
fornecedora de bois gordos do Frigonorte ficará pobre também, com sua economia
reduzida a quase nada. Essas medidas, necessárias é verdade, para a educação do
povo, não podem ser tomadas atabalhoadamente, sem previsão e amparo para suas
conseqüências. Deus queira eu esteja errado."
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Osmani Barbosa ao lado do governador Israel Pinheiro quando da inauguração de sua maior ambição. o
Frigonorte, devaneia ao sabor de um charuto.
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A visão do administrador (ou do político)

------------0------------
o Cartório em Montes Claros
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Certa feita, já em fase de conclusão a estrada de terra Curvelo - Montes
Claros, em final de despacho comigo, o governador Magalhães Pinto surpreen-
deu-me com a seguinte afirmação: - "Santanna, vou mandar asfaltar a ligação
do aeroporto à cidade de Montes Claros. Que acha você da medida?" - Depois de
refletir um pouco, respondi, taxativo: - "Se atentarmos para o fato de que no
Norte de Minas não existem estradas, nem mesmo ruas asfaltadas, receio que a
obra, tão inexpressiva, seja ridicularizada, motivo até mesmo de chacota. Só de
Sete Lagoas a Montes Claros são mais de 300 km, agora em fase de conclusão, e
só em terra ..." - "Você tem razão em parte, Santanna; o asfalto que estou man-
dando fazer, tão insignificante em extensão, é como uma gota dágua no oceano,
mas na hora que esse povo desacostumado começar a trafegar em asfalto, ne-
nhum outro Governo que me suceder resistirá mais à sua pressão ... e tudo o
mais será asfaltado, mais cedo ou mais tarde. Posso até não colher os frutos,
mas a semente ficou plantada. Se formos vivos você verá quão explosiva é esta
bomba que agora lançamos."

O asfalto do aeroporto à cidade de Montes Claros foi implantado e, logo, logo,
verificamos que o governador Magalhães Pinto tinha razão. Ele não chegou a ver,
mas nós outros testemunhamos hoje que as principais estradas do Norte de Mi-
nas, e até mesmo as ruas das cidades, estão quase todas asfaltadas. Ele criou a
consciência do asfalto na região "esquecida" do Estado.

Descansos em Araxá e outras ausências (aprendizado)

Vez por outra o governador Magalhães Pinto resolvia descansar em Araxá,
ou se ausentava em virtude de outras viagens pelo Estado ou pelo País. Mas fazia
questão absoluta de manter-se a par de todos os problemas do Estado, no meu
caso, os problemas políticos. Por isso, estivesse onde estivesse, eu teria que lhe
telefonar, pela manhã ou à tardinha, salvo problema de maior dimensão ou ur-
gência.

Mas uma precaução ele me ensinou, e exigiu rigoroso cumprimento: que
o telefonema, fosse de iniciativa dele ou minha, não importava, minhas pri-
meiras palavras teriam que ser: "Está aqui ao meu lado, fulano de ta!..." -
"Por aí", dizia-me ele, "deduzo se você está sob pressão de alguma grande fi-
gura udenista por isso, sem liberdade de ser franco e sem condição de resis-
tir ou negar algo".
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Assim como o fizera em relação a mim, para que diligenciasse no sentido de
saber a exata posição dos deputados perristas em relação ao seu Governo, tam-
bém incumbira o deputado Jorge Vargas de fazê-lo em relação a todos os outros
que o apoiavam, inclusive da disposição de cada um para uma ação política mais
ousada.

Certo dia, convoca-me ao seu gabinete, para onde me dirigi imediatamente,
já encontrando na ante-sala o deputado Jorge Vargas. Imediatamente introduzi-
dos à sala do governador pelo Ajudante de Ordens, fomos logo interpelados pelo
resultado de nossa missão. Lendo suas anotações, o deputado Jorge Vargas foi logo
esclarecendo ao governador a posição política e de solidariedade a ele, de cada um
dos deputados que, àquela altura, compunham o bloco de sustentação do Gover-
no; um a um, nenhuma surpresa trazia o deputado Jorge Vargas para o governa-
dor, até que surgiu o nome do deputado Arthur Fagundes de Oliveira. Quanto a
este, afirmara o deputado Jorge Vargas, mandou dizer, sem nenhum constrangi-
mento, "que estava solidário com o governador Magalhães Pinto em qualquer cir-
cunstância, posição, aliás, decorrente de acordo firmado bem anteriormente entre
eles, em troca de sua nomeação para o Cartório do Segundo Ofício do Registro de
Imóveis de Montes Claros", criado há algum tempo, em virtude de Emenda do
próprio deputado Fagundes.

O governador "corou", agradeceu ao deputado Jorge Vargas e dispensou
minha presença ali. Na manhã seguinte, após despacho rotineiro, já me arranjan-
do para sair do gabinete, o governador me atalha: "Fique aí, Santanna, vamos con-
versar mais um pouco. Você observou bem as informações do Jorge, ontem?" -
"Sim," - respondi. "Pois eu fiquei muito aborrecido, e até desapontado, com a con-
versa do Arthur Fagundes, que nos foi transmitida pelo Jorge." - "Governador, o
senhor não deve se preocupar com conversa do Arthur, que, vez por outra, sai com
essas fantasias, como se isso lhe fosse vantajoso; posso lhe assegurar que o Arthur
não terá dito aquilo por maldade, mais para minimizar a missão do Jorge", con-
cluí eu. "Nada disso", atalhou o governador Magalhães Pinto. Nunca houve esse
acordo entre mim e o deputado Arthur Fagundes; ele me pediu que o nomeasse
ao final do seu mandato e eu prometi que o faria. Não cogitei nem lhe pedi ne-
nhum apoio em troca. Isso é uma indignidade com a qual eu não compactuo. De
forma que, à vista do que se passou, estou moralmente impedido de nomear o
Arthur. Mas não deixarei de dar o lugar a um elemento do Partido Republicano,
no caso, minha preferência pessoal seria por seu nome, se o Clóvis não oferecer
objeção. Você relate o caso ao Clóvis e me traga a posição dele, o quanto antes,
pois agora, já preciso apressar o provimento do Cartório, no menor prazo possí-
vel."
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Despedi-me do governador e fui para o meu trabalho. Na manhã seguin-
te, findo o despacho rotineiro, o governador me cobrou a resposta do profes-
sor Clóvis, insistindo na necessidade de deflagrar o processo, a essa altura, já
disposto a nomear qualquer um, mesmo de outro partido, desde que não fosse
o Arthur Fagundes. À noite desse mesmo dia, fui ao professor Clóvis e relatei
o fato, indicando-lhe minha posição em não levar pessoalmente a dele ao go-
vernador. O melhor seria que ele, professor Clóvis, pensasse e, ele mesmo, o
fizesse.

O professor Clóvis foi ao governador no dia seguinte e lhe manifestou, não
só sua solidariedade, como sua plena e entusiástica concordância com a minha
nomeação para a Cartório de Montes Claros. Assim foi iniciado o processo, a rea-
lização do concurso se deu em Belo Horizonte, ao qual concorreram quatro ou cin-
co candidatos, dentre os quais o próprio Arthur Fagundes e um outro irmão seu.
Classificado, como os demais, fui nomeado pelo governador Magalhães Pinto. À
esta altura, era secretário do Interior e Justiça o doutor José Monteiro de Castro,
que referendou o respectivo ato.

Superintendente da Camig

O secretário Paulo Campos Guimarães, da Casa Civil, nomeado então titu-
lar de Cartório na Capital, é substituído pelo Dr. José Aparecido de Oliveira, da
mesma forma o Dr. Paulo Camillo de Oliveira Penna, secretário particular, pelo
Dr. Constantino Dutra Amaral. Poucos meses depois, resolvi voltar para Salinas,
onde, segundo disse ao governador Magalhães Pinto, ficaria mais aliviado e me-
lhor serviria à sua política.

Houve, porém, segundo se comentava, um problema de ordem moral na
Camig e o governador me convocou para assumir sua Superintendência, até
que se esclarecesse o episódio que o aborrecia. Cerca de 90 dias depois, deixei
o cargo, dando por cumprida a missão, sem que houvesse constatado nada que
incriminasse seus dirigentes que me antecederam.

A agitação política se agigantava no País, até que eclodiu a Revolução
de 31 de março de 1964, com o deslocamento de forças do Exército de Juiz de
Fora para o Rio e da temida Polícia Militar mineira para Brasília. Com a que-
da do presidente João Goulart e os fatos que a sucederam, o Dr. José Apareci-
do de Oliveira deixou a Casa Civil do Governo Magalhães Pinto e se transfe-
riu para lugar de que não se tinha notícia. Iniciou-se, então, a "caça às bru-
xas", estabelecendo-se o pânico entre os políticos, com as cassações de man-
datos e suspensões de direitos políticos.
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o senador Bernardes Filho e o Dr. José Aparecido de Oliveira
(Recordação do presidente Arthur Bernardes)

O senador Bernardes Filho chama-me ao Rio, para onde fui imediatamente.
Do seu apartamento, o senador convida-me para sairmos, e, já no carro, sou por
ele avisado, coloquialmente, de que estávamos indo visitar e levar nossa solidari-
edade e nossos préstimos ao amigo comum José Aparecido de Oliveira, que estava
em dificuldades. Numa casinha, à direita da entrada de um túnel que dava acesso
a Botafogo ou Flamengo, encontramos José Aparecido, acuado, preparando-se para
o exílio.

Logo após os cumprimentos e uma análise superficial dos últimos aconteci-
mentos, o senador Bernardes Filho atalhou para dizer: "Aparecido, estamos aqui
para colocar à sua disposição os recursos de que dispomos, eu e o Geraldo, todos
os que possamos tornar menos sofridos os momentos de dificuldades por que pas-
sa e os que certamente irá enfrentar. Não há limites na nossa disposição de ajudá-
lo." José Aparecido, sem esconder sua emoção, agradeceu a significativa solida-
riedade, dizendo-nos a seguir não estar a necessitar de nada por enquanto. Achei
de grande significado o gesto do senador Bernardes Filho naquela quadra, princi-
palmente tendo em vista sua própria posição e situação, ex-ministro do presiden-
te Jânio Quadros, como o foi o próprio Aparecido, bem como o fato de nos parece-
rem "afastados" o doutor Magalhães Pinto de José Aparecido ... Foi a última vez
que vi o Dr. José Aparecido antes da "partida". Já no carro, de volta ao seu apar-
tamento, onde almoçamos, o senador Bernardes Filho, visivelmente emocionado,
o que não era de seu feitio, eis que sempre foi aparentemente frio, confidenciou-
me estar também sofrendo, eis que, de experiência própria, vivida ao lado de seu
pai, o presidente Bernardes, sabia como avaliar o sentimento daqueles que, como
o Aparecido, estão passando por situações desta natureza. Confidenciou-me, en-
tão, o senador Bernardes Filho, que o Aparecido simbolizava um momento parti-
cularmente grave e difícil, não tão dramático como o que lhe vinha ao pensamen-
to, vivido por seus pais, o presidente Arthur Bernardes e Da. Cléia. "Nós nos des-
pedimos no cais do porto sob forte emoção e meus pais já se encontravam no con-
vés do navio que os levaria ao exílio e acenavam para os que ficávamos; eclodiu,
então, um gravíssimo incidente, troca de tiros, eu de revólver em punho, fui ba-
leado e caí exangue. O navio partiu e eles, com que dose de aflição e angústia,
fizeram aquela longa viagem, para somente ao chegarem à Europa, obterem a no-
tícia de que, não obstante gravemente ferido, seu filho ainda estava vivo. Acom-
panha-me ainda, física e emocionalmente, o resultado daquele atentado urdido por
um Governo que tinha o dever de nos proteger." Depois de passar o restante do
dia ao lado de Da. Sophia e Dr. Arthur, regressei à noite, pelo "noturno" a Belo
Horizonte. O Dr. José Aparecido e eu, depois de seguirmos nossos destinos ao lon-
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go desses anos, voltamos a nos encontrar e conviver, em 1982, como integrantes
da cúpula do Governo Tancredo Neves, e, agora, em 1999, como membros do Con-
selho de Administração da Cemig,. para o qual fomos convidados pelo governador
Itamar Franco, ao argumento de que o fazia porque desejava compor aquele Con-
selho com "figuras notáveis" do nosso Estado, o que, em relação mim, não passa
de uma pilhéria, reconheço.

Final de Governo

Segundo me foi relatado pelo doutor José Monteiro de Castro, presente ao
encontro entre o presidente Castelo Branco e o governador Magalhães Pinto, o
governador, naquela oportunidade, fora claramente estimulado e concitado a pro-
mover gestões no sentido da prorrogação do seu mandato pelo presidente que,
posteriormente, recuara dessa posição, o que levara José Monteiro a fazer-lhe uma
carta duríssima, no bojo da qual sustentou a tese de que "no meio militar, a es-
tratégia de apanhar o inimigo pelas costas é o resultado de uma tática vitoriosa;
enquanto no meio civil apanhar-se o inimigo pelas costas é aético".

Cheguei a ler partes da cópia dessa carta. O governador Magalhães Pinto
chegou a movimentar-se no sentido da prorrogação do seu mandado, para o que
passou a manter diversos contatos políticos, notadamente com lideranças da As-
sembléia, e com o doutor Pio Canêdo, cujas conversações resultaram-se infrutífe-
ras, mais pelas reações udenistas a uma possível aliança com o PSD. Sem êxito a
movimentação prorrogacionista, inclusive e principalmente pela manifestação
pública, em sentido contrário do presidente Castelo Branco, partimos para a cam-
panha política visando à sucessão, com a candidatura do doutor Roberto Rezende
ao Governo do Estado. Mastada a candidatura do Dr. Sebastião Paes de Almeida,
foi ele substituído pelo doutor Israel Pinheiro, que se elegeu governador.
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No governo Israel Pinheiro
(1966-1971)

Na Assembléia Legislativa

Não pude fugir ao dever de me candidatar a deputado estadual pela Arena -
sub-corrente do ex-PR - concitado que fui pelo professor Clóvis Salgado e pelo
senador Bernardes Filho.

Meus adversários locais fizeram de tudo para impedir minha candidatura.
Para tanto, engendraram denúncias ao Comando Militar do Exército e ao Tribu-
nal Regional Eleitoral sobre irregularidades que teriam sido cometidas na minha
gestão de prefeito Municipal.

Submeti-me a profundas investigações que nada apuraram de procedentes
ou verdadeiras as denúncias. Afinal, os adversários atingiram seus objetivos, en-
curtando drasticamente o prazo de que eu dispunha para a campanha. Somente a
um mês das eleições, tive registrada definitivamente minha candidatura junto à
Justiça Eleitoral, não obstante, fui eleito com 17.655 votos, o sétimo colocado entre
os eleitos da Arena.

Fiz uma campanha discreta e pobre, dentro do curto espaço de tempo dispo-
nível, sendo certo que minha candidatura teve, como suporte moral e eleitoral,
principalmente moral, fora de Salinas, nas pessoas inconfundíveis do Cel. João
Lopes Martins (Cel. Lopinho) e Dr. Carlos Gomes da Mota na região de Montes
Claros, e do Dr. Rômulo David Peixoto na região de Araçuaí.

Não lograram êxito os adversários com suas denúncias, por infundadas,
inverídicas e ridículas, mais resultantes de "imaginação doentia" que não avalia
a conseqüência de seus atos, como, de resto, assevera esta carta eloqüente e sé-
ria, a mim dirigida, tempos depois, por um dos signatários delas, Eloy Gonçalves
Quintino, já meu amigo, falecido há pouco.
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Presidente da Comissão de Finanças e das Comissões Conjuntas
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Pr~z~rlo Gcr-l~o' SRrtanna, Na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais fui logo eleito presi-
dente da Comissão de Finanças e das Comissões Conjuntas, estas, inovação revo-
lucionária para agilizar a tramitação de projetos oriundos do Executivo. Por todo
o mandato fui reconduzido a essas posições, por isso, acredito, sempre destacado
pelas atenções do governador Israel Pinheiro. A princípio distanciados, logo, logo,
forçado pelo Governo Revolucionário, o governador Israel Pinheiro movimentou-
se na direção de um entendimento com os ex-partidos que, então, integravam a
Arena, o que foi finalmente efetivado com base num "critério de convivência" ela-
borado pela direção estadual da Arena e acompanhado pelo vice-governador Pio
Canêdo, que se desincumbiu de seu cumprimento com seriedade e competência.

O MDB ficou de fora, em oposição, mas é inegável que ele tinha a simpatia e
o respeito do governador Israel Pinheiro. A oposição do MDB na Assembléia, não
obstante séria, nunca era radical, ao contrário de certos setores udenistas, estes
sim, radicais. Na condição de radicais destacavam-se, dentre outros udenistas, o
deputado Joaquim de Melo Freire que, certa feita, saudando o presidente Costa e
Silva, que se fazia acompanhar do governador em visita à Assembléia Mineira,
depois de fazer pesadas acusações a este, pediu ao presidente que promovesse a
cassação do mandato do governador Israel Pinheiro, que, por sinal, a tudo ouviu
paciente e humildemente. Entre oposicionistas moderados, destacava-se, dentre
outros igualmente sérios e competentes, o deputado Fuad Sahione, cujas acusa-
ções eram sempre consideradas pelo governador.

Certa feita, o governador Israel Pinheiro pediu-me que promovesse um en-
contro com o deputado Sahione em meu apartamento, o que efetivamente se deu,
desejoso que estava de ouvir do próprio Sahione, em detalhes, as acusações por
ele feitas a determinado setor do seu Governo em reunião das Comissões Conjun-
tas. A esse encontro no nosso apartamento o governador Israel Pinheiro compa-
receu acompanhado do secretário OvÍdio de Abreu. Aliás, devo ressaltar aqui, Is-
rael Pinheiro e Ovidio de Abreu constituíram-se, senão na mais, em uma das mais
gratas surpresas que tive na minha .carreira política.

Na juventude, fomos submetidos a uma espécie de "lavagem cerebral", apai-
xonados como ficávamos pelos eloqüentes, brilhantes e convincentes discursos em
memoráveis campanhas udeno-perristas, de seus oradores insuperáveis nesse
ramo, contra as principais figuras do PSD. Dentre os outros endiabrados, Israel
era inescrupuloso e corrupto, enquanto OvÍdio era estuprador e mulherengo. Ao
conhecê-los de perto, qual não foi minha surpresa, que no convívio imposto pelas
circunstâncias da época, pude constatar terem sido eles, notadamente Israel Pi-
nheiro, por ter se exposto mais, das melhores e mais completas figuras irretocáveis

169

CoM"ntC"l-!,,,!"!m,oquenas rodas, Que Rente ria
famÍlia ,() Idal1no Ribe'ro estnr1!l se Movimentando no senti
~o de repisar :~nto a R~tores militares, as mesmas acusaç~es
fpttas a voe;, no ano de 1966, na 1D-4, no SN1, no Mln1sté-
rir- .13 J"!lt1ça e no Tribunal Elei tOJ'111.

O tpm!",opaR "nu e a Rente agora v~ o ca~o _
R01'l!'laj:-:1(). Naon~lf! tem!,o, éramos os arlversár ios 0011 ticos-
011.", i,E'~t)j;VélnC~ 111!'l9rlir, <; C!'talquer preço, o :regl~tro de
<;UI? c3n(lii3turll ~ l"!puta"dr. estlldua1. Deram-me a denÚncia _
para B!:!linar e a subscrevI., tamb~m, mas sem que me tivesse-
ja~o ao t~~balho ~e pesar e medir a procedência nas aCUsa _
~ões. Bomo dp.sf!n:r01n~ dos acont~cimentos, verifiquei ao
longo nC' t'?MT)O,t9~9m sidn t-'lis aCl1RaçÕe~ totalmente impro-
cn~entes, ~t)MbasE', ~nl'l provas, tucto 00 paixão poiltica.

~ R ~orp, ve:-:- i.e:l~t) C1'1t1 ("l q1.l~ ~l~s ,,!u~rpm ~ _

lhe.preju~icar pp.sso3lm~nte, ~m razão, sem,motivo.
Acho rUe t0~O homem õe bem não se aborrece-

-in ' ....rvir ~ v~rdade, TTlotivo por oue Ih'? faço esta, não so-
m~ntc com o intuito de põPlr~ a ~ar (ln que SP. t~ama novamen
t" C0~O para af~rma~~lhe qu~ não mai~ emp~qsto meu nome a-
tais urrlidllras.

~'.l.BIlci
TABELlON.~TO

Ao t'lo\o I;;, Q4
1AlJ 8. Tel. 2-3à-•.•..

••••••••••••••••TAUl.IÃ
__ 11I

.-nTUTO
Doe 133-1



o Caminho de Volta ou .~ Travessia do Deserto"

-------------.------------
o Caminho de Volta Oll .~ Travessia do Deserto"

-------------------------"-""'-----------------------------

171

Conv! ~ a e~u crolo tlma ~~ p~cr r:r _

lo '!tlrlEnnte ,õbI'''l à Ehcírll~ Pop'J!orcont'.rfnc1a

A • de 11 Pop"Jlor Pror.ressl., pI' VOCO'I _

,ra~'. 1 pacto) consclêncl. 1", !Ice ns, dos PO'lOS ~ '1It, _
fUlCO-!l.

fr-o.u. •.td.lt,- -- . ., --

Doe 144-1

Conferência de "Tristão de Athayde" sobre a Encíclica Populorum
Progressio - Requerimento (Em 1967,no auge da Revolução)

De maneira discreta mas eficiente para as circunstâncias da época, desen-
volvia meu trabalho na Assembléia com destacada presença nas Comissões e even-
tuais incursões na Tribuna. Na forma deste Requerimento, de minha iniciativa,
mas subscrito por todos os Senhores deputados, convidamos o professor Alceu
Amoroso Lima, "Tristão de Atahyde", para falar sobre a Encíclica Papal
"Populorum Progressio", tendo eu, na ocasião, saudado o professor, que proferiu
substanciosa conferência, que teve ampla repercussão no Estado e no País:

de homens públicos do nosso País. A par das excepcionais qualidades de homem
público, Israel era tolerante e humilde, por isso injustiçado. Certa feita, procurei
o governador Israel Pinheiro para um despacho ao secretário da Segurança, o Cel.
Murgel, do Exército. Por sinal, no discurso de posse como secretário da Seguran-
ça, a cuja solenidade estávamos presentes eu e outros deputados, o Coronel afir-
mara que, no exercício daquelas altas funções, só "devia atenção e satisfação ao
Exército Nacional". Depois de ler meu pedido e refletir um pouco, disse-me o
governador Israel Pinheiro: "Oh Santanna, acho melhor não autorizar seu pedi-
do; você o conseguirá, tenho certeza, levando-o diretamente ao secretário. Você
não imagina por quantas dificuldades tenho passado. Agora mesmo, inventaram
construir este "quartel" aqui em frente ao Palácio dos Despachos ... a que ponto
chegamos! Não fui ao secretário, mas para casa, onde registrei as palavras do
governador de nossas Minas Gerais ...
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o Desafio do Norte de Minas (Discurso)

Quando se comemora a inclusão do Vale do Jequitinhonha no Polígono das
Secas, já em 1968 eu advertia os governantes do Estado e da Nação sobre o gran-
de problema que afetava aquela região abandonada à sua própria sorte, em dis-
curso que chegou a ser editado pela Assembléia. Sobre ele recebi do superinten-
dente da Sudene a seguinte correspondência:

o DESAt-IO DO NORTE
DE MINAS

IDillCun •• pronunciado 1'1'1<) Deputado

';t'rald •• SlInt.nna - AIU:SA~G. ,0.11",",_
hlfla 1.rgislaU,>. do r:.lot.do de Minas

BELO 1I0HIZONTE
IH70

- Recife, 2 de dezembro de 1968. Exmo. Sr. deputado Geraldo
Santanna: Tenho a satisfação de acusar o recebimento do discurso proferi-
do por V Exa. perante a Assembléia Legislativa desse Estado, defendendo
a atuação da SUDENE na área mineira do Polígono das Secas. Manifes-
tando-lhe os agradecimentos desta Superintendência pela posição que V
Exa. se dignou assumir, graças à sua lúcida visão do problema, aproveito
a oportunidade para apresentar-lhe cordiais cumprimentos. a) Gen. Euler
Bentes Monteiro - Superintendente.
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Período do doutor Magalhães Pinto no
ministério das Relações Exteriores

(1967-1968)

Agência do Banco do Nordeste do Brasil S/A - BNB - em Salinas

Enquanto deputado à Assembléia Legislativa do Estado, eu freqüentava com
assiduidade o Gabinete do ministro Magalhães Pinto, das Relações Exteriores, no
Rio - Itamarati. O ministro, sempre instado por mim, vez por outra telefonava a
seu colega, o ministro Albuquerque Lima, do Interior, a princípio pedindo, depois
cobrando com insistência, a criação e instalação de uma agência do Banco do Nor-
deste do Brasil em Salinas. De repente, o ministro Albuquerque Lima telefona ao
Dr. Magalhães, avisando-lhe que os estudos preliminares do BNB para ampliação
do número de suas agências no País, não obstante atribuir 4 unidades a Minas
Gerais, não aquinhoava o município de Salinas, de sua preferência, por não haver
este alcançado o número de pontos necessários para classificar-se, dentro dos cri-
térios estabelecidos.

Imediatamente, o ministro Magalhães Pinto chamou-me ao Rio, onde me re-
latou o fato que, por sinal, estava circunscrito à alta direção do Banco e ao conhe-
cimento do ministro do Interior, aconselhando-me a ir imediatamente à presença
do presidente Rubens Vaz da Costa, munido de uma carta dele e de um cartão do
ministro Albuquerque Lima, para pedir-lhe a revisão do processo, antes que seu
resultado fosse dado ao conhecimento público. Dali mesmo, por sinal acompanha-
do do então prefeito de Coronel Murta, Lô, que estava comigo para resolver aI.
guns problemas na área federal, rumamos para Fortaleza-CE. Ali chegando, no
dia seguinte cedo, telefonei para o gabinete do presidente do BNB e anunciei mi-
nha presença ali, portando cartas dos ministros ao Dr. Rubens Vaz da Costa, que
se dispôs a receber-me imediatamente.

Ao passar-lhe as mensagens dos ministros e relatar-lhe o que me levava à
sua presença, o presidente Rubens Vaz da Costa logo convocou a Comissão de
Técnicos à sala de reuniões do Banco para ouvir meus argumentos e minhas ra-
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zões. Logo ouvi O que o ministro Albuquerque Lima já havia dado conhecimento
ao doutor Magalhães, de que não obstante haverem premiado Minas Gerais com
quatro unidades, Salinas não obtivera êxito em sua pretensão de ter agora uma
agência do Banco, o que não a impediria de tê-la no futuro. Fiquei transtornado
com a confirmação pelos técnicos da desagradável notícia e passamos a discutir
desvairadamente, ante a impassibilidade e o silêncio perplexo do presidente
Rubens Vaz da Costa.

Esgotados os argumentos de lado a lado, o presidente Rubens Costa, com a
sua larga experiência, e talvez tocado pela minha intrepidez e paixão, e muito pro-
vavelmente pela minha indisfarçável decepção e revolta, atalhou-nos com a se-
guinte indagação ao presidente da Comissão Processante: "E se aplicássemos 10
pontos negativos ao município que já possui agência do Banco do Brasil, o que me
parece sensato e justo, que resultado prático teríamos na distribuição de agên-
cias?" - Imediatamente foram refeitos os cálculos e seu presidente trouxe a res-
posta, quando já estávamos tomando cafezinho no gabinete do presidente: "Apli-
cando o fator 10 pontos negativos sugerido, em Minas só haverá uma alteração:
sai Bocaiúva e entra Salinas, nos outros Estados não ocorre nenhuma alteração
já que os outros municípios não possuem agências do Banco do Brasil." - Está
decidido então, aplica-se este critério e resolve-se o problema dos ministros", ar-
rematou o presidente Rubens Vaz da Costa.

Assim foi criada a agência do BNB em Salinas. Retornei feliz de Fortaleza e
fomos cuidar das instalações físicas para a futura agência do BNB. Com alguns
companheiros, construímos o prédio (hoje pertencente a Edísio Ribeiro da Cruz)
e o colocamos à disposição do BNB, onde a agência funcionou, ao tempo em que a
Prefeitura doou o terreno ao lado, onde o próprio Banco veio a construir o prédio
onde hoje funciona sua agência.

A inauguração da agência do BNB em Salinas foi um grande acontecimento
e uma inesquecível festa, presentes o ministro das Relações Exteriores, Magalhães
Pinto, o governador Israel Pinheiro, o presidente Rubens Vaz da Costa, o secretá-
rio José Maria Alkmin e tantos outros visitantes ilustres, encheram nossa terra e
nossa região de alegria e esperanças. As fotos a seguir dão notícia do grande even-
to.
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Chegada do ministro do Exterior Magalhães Pinto à
residência do Dep. Geraldo Santanna em Salinas,
acompanhado do presidente do Banco do Nordeste
Dr. Rubens Vaz da Costa.

À mesma mesa, almoçam o secretário José Maria de
Alkmim e o Dep. Geraldo Santanna. servidos por Da.
Calú.

Na mesma solenidade de inauguração da
agência do BNB, discursa o secretário José Maria de
Alkmim em nome do governador Israel Pinheiro.

o Caminho de Volta 011 .~ Travessia do Deserto"

Sob a vigilãncia do presidente da Cãmara Municipal
de Salinas, Francisco de Assis Pereira - Chicão - o
ministro do Exterior Magalhães Pinto e o governador
Israel Pinheiro dialogam após o almoço.

Solenidade de inauguração da agéncia local do BNB.

Outro ãngulo do almoço às autoridades na presidên-
cia do Dep. Geraldo Santanna. vendo-se em primeiro
plano. o 22 sentado, o Dep. Walter Passos.

177



o Caminho de Volta ou ';4. Travessia do Deserto"

--------0-------
o Caminho de Volta ou ';4. Travessia do Deserto"

Na residência do deputado Geraldo Santanna, o governador Israel Pinheiro, em tom coloquial, relata um fato
picante. testemunhado pelo Dr. Geraldo Rodrigues de Oliveira. juiz de Direito da comarca.

o lado humano

José Paulino Prates (Zé Pola), criado por vô Basílio, de quem era sobrinho,
era casado com Gabriela Guedes Prates (Biela), com quem tivera vários filhos,
dentre os quais Geraldo, Paulo, Íris e José Antônio Prates. Era um lar muito po-
bre, mas honrado e digno, por cuja manutenção se destacava a Íris, sem contar li
permanente assistência de vô Basílio e minha. Depois de percorrer várias outras,
afinal a família morava em uma velha casa alugada, ao final da Praça Dr. Morais,
esquina com a Rua JJ Pereira.

Certa feita, aparece Biela em casa de vô Basílio, fato inusitado, pois rara-
mente ela saía de casa a não ser para ir à igreja, e, na minha presença, de Sizinio
Brito e do próprio Zé Pola, depois de pedir e ser abençoada, foi logo adiantando:
"Seu Basílio, vim aqui para lhe dizer que se o senhor não acudir, vamos ser des-
pejados da casa onde estamos morando, pois tem mais de 6 meses que não paga-
mos o aluguel e a dona já avisou que quer a casa." Incontinente, vô Basílio pas-
sou o dinheiro do aluguel a Biela, dizendo-lhe peremptoriamente: - "Vou comprar
essa casa, veja quanto a dona quer, e mande passar a escritura em seu nome, a
escritura em seu nome, repito, senão Zé Pola a vende na primeira volta que der
por aí." Biela, com o dinheiro do aluguel e a incumbência, saiu chorando, mas
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cumpriu toda a missão. A casa foi comprada por 4 contos de réis pagos por VÔ
Basílio. Há pouco, fui procurado por Sizinio Brito que, assustado com um espetá-
culo de ingratidão, veio relembrar-me desse fato, na presença de Dr. Ivo, Xavier,
Edízio e outros circunstantes. Disso Sizinio Brito não ficou sabendo, mas eu não
o devo negar, Zé Póla passou a quitar o débito, porém, ao longo dos anos, com os
lucros que, em sociedade com vô Basílio, passara a ter com a venda de animais
em Itabuna, na Bahia. Morreram, anos depois, primeiro Zé Póla, e mais tarde Bi-
ela, deixando a casa aos filhos, hoje conservada com amor pela Íris. Ao meu tur-
no, socorria Zé Póla com pequenos, mas constantes recursos financeiros, confor-
me documentação em meu poder, por sinal, jamais exibida aos filhos. Éramos Zé
Póla e eu como irmãos, tidos como filhos de vô Basílio, como o era também Carri-
nho (Carlos Ferreira Paulino). De forma que sempre estávamos juntos em qual-
quer circunstância, para o que desse e viesse.

A singeleza reinante no lar de Zé Pola, porém, só não expunha a família à
comiseração pública dada a presença e cobertura sobre-humanas e altruísticas de
Íris Prates, sempre disposta a todo tipo de sacrifício pessoal pela dignidade da-
quele lar, inclusive o de não ter tido tempo para um merecedor casamento.

Sem perspectiva de vencer, é justo que se diga, mas indiferente às necessi-
dades de seus pais e de seu lar, enfim, José Antônio Prates, outro filho do casal
parente e amigo, como já o disse, ao contrário da Íris, desertou para outras plagas,
tornou-se um trânsfuga e ninguém mais se lembrou de sua existência. Não
obstante toda dificuldade da família, a Íris sempre socorreu a todos até hoje, com
o resultado de seu trabalho e sua destemida dedicação.

Pois bem, findo o almoço às autoridades em nossa residência, entra pelos
fundos da casa a nossa queridíssima, a saudosa Biela, chama-me a um quarto e
me entrega esta carta, de seu filho Geraldo Prates, então gerente de uma agência
do Banco de Crédito Real em Brasília:
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Em seguida Biela pede-me que lhe chame o doutor Magalhães, em cujos pés
se ajoelhou, e, aos prantos, suplicou a soltura de seu filho José Prates. Ato contí-
nuo, adentrou-se no quarto o deputado Monteiro de Castro que, ao meu lado, as-
sistiu ao constrangido ministro Magalhães Pinto acariciar a cabeça de Biela, pro-
curando confortá-la com a promessa de que, juntamente conosco, iria procurar
uma solução, não obstante a gravidade do caso e do momento nacional, já que o
Instituto do Habeas corpus estava suspenso. Afinal, levantou-se Biela ainda afli-
ta, mas confiante na nossa ação.

O ministro Magalhães Pinto, então, abaixando a vista notou no piso do quar-
to, exatamente de onde Biela havia se levantado, duas manchas muito vivas de
sangue, diante do que, incontinente, perguntou: "Da. Gabriela, o que é isso, san-
gue?". Biela levantou um pouco a saia e mostrou as duas grandes feridas que san-
gravam nos seus joelhos: - "Isso é de tanto rezar para que alguém tire meu filho
da cadeia, Dr, Magalhães." - Desnecessário dizer que as festas acabaram neste
ponto. doutor Magalhães, profundamente chocado, balbuciou para mim e José
Monteiro: "Apressem as festividades, vamos embora, vamos resolver este caso,
vocês dois vão comigo para Belo Horizonte. Dali eu sigo para o Rio e vocês vão
diretamente para Brasília, onde nos encontraremos amanhã, que é dia do meu
despacho com o presidente." Assim o fizemos.

No dia seguinte, logo pela manhã, ao tempo em que o ministro Magalhães
Pinto acionara o ministro Jarbas Passarinho e com ele acertara a soltura de José
Antônio Prates condicionada à sua saída do País, eu e o Dep. José Monteiro éra-
mos recebidos pelo ministro chefe da Casa Civil, Rondon Pacheco, tudo feito de
tal forma concatenada e eficiente que, já tarde da noite daquele mesmo dia, ao
retornar à casa de Geraldo Prates, ali já se encontrava José Prates dormindo so-
bre um banco de madeira. Conversamos bastante e, já no dia seguinte cedo, re-
gressamos a Belo Horizonte, via Rio de Janeiro, já que estávamos em companhia
do ministro das Relações Exteriores Magalhães Pinto, então de todo aliviado com
o que conseguíramos.

Desnecessário dizer que, a partir de então, José Antônio Prates se consti-
tuiu em meu detrator gratuito, o que nunca me surpreendeu, eis que, sabendo-o
moralmente malformado, pois fugira do lar modesto, mas digno em que nascera e
não vivera, "jamais perdoaria quem testemunhou sua desdita e odiaria quem o
ajudou a sair dela".

Agora, combatendo minha candidatura a prefeito de Salinas, em comício de
28/9/2000, depois de alinhavar uma avalanche de ataques ao nosso grupo e a mim
em particular, e ao povo salinense a quem chamou de "índios", culmina seus im-
propérios com a convocação da comunidade a derrubar os "caciques" e expulsar o
coronelismo, atribuindo-me essas condições, o mesmo em relação ao Dr. Péricles
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Ferreira. Então, não para minha surpresa, eis que me chega às mãos, em
3.10.2000, o seguinte telegrama:

"De Belo Horizonte - 29.09., 18,46 hs. - URGENTE - Geraldo Santanna/Praça Dr.
Morais 8/Salinas/Momento aproxima sua eleição prefeito nossa Salinas aceite antecipa-
dos cumprimentos solidariedade quaisquer circunstãncias amigos leais perenes a sua
disposição. Abraços fraternais- Paulo Paulino Prates, [ris e Geraldo."

Aí estão, a carta aflita de 1968, a confissão tácita de que a angústia foi so-
brepujada, a assertiva "faze o bem e acautela-te", e o telegrama magnânimo, re-
conhecido e confortador de 2.000, passados assim mais de 30 anos.

Visita do governador Israel Pinheiro ao CeI. Idalino Ribeiro

Na antevéspera das festividades de inauguração do Banco, veio a mim um
policial militar com u'a mensagem do governador Israel Pinheiro, chamando-me
ao telefone em Montes Claros com a maior urgência, já que em Salinas ainda não
tínhamos este meio de comunicação - só telégrafo - e, mesmo assim, o telefone
Montes Claros - Belo Horizonte era de linha física o que implicava em considerá-
vel demora seu uso.

Parti imediatamente para Montes Claros onde, do Gabinete do prefeito An-
tônio Lafetá Rebello consegui falar com o governador Israel Pinheiro que, após
rápidos cumprimentos foi logo dizendo: "Oh Santanna, o Cerimonial programou
minha ida a Salinas para depois de amanhã, para sua festa, inclusive almoço em
sua casa, onde teremos a inauguração do Banco do Nordeste. Estou pronto para
atender seu convite e o do Banco, estou doido para ir, mas você há de compreen-
der uma dificuldade que me acode e que reputo muito séria. Eu não devo e não
posso ir a Salinas sem visitar o Idalino, companheiro pessedista e amigo de longa
data. De forma que, a menos que você concorde com essa visita, e me acompanhe
nela, eu não poderei ir a Salinas." - "Doutor Israel", respondi, "de minha parte,
nenhuma objeção a que o senhor visite o Cel. Idalino, acho até louvável sua atitu-
de, quanto a mim, porém, não poderei acompanhá-lo na visita. Não poderei au-
sentar-me de nossa casa, onde certamente estarão outros visitantes ilustres. Dou-
tra feita, acompanhei o Dr. Tancredo e Clóvis Salgado numa visita destas e não
me dei bem com os companheiros, por isso não devo e não posso acompanhá-lo,
repetindo o erro." - "Está certo, estarei lá, então, e, na hora da visita ao Idalino,
você me acompanhará até a porta da casa dele. Depois ele mandará me levar de
volta à sua casa onde, como as outras autoridades, ficarei hospedado", encerrou o
Dr. Israel.
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Assim, dessa conversa emblemática, foi precedida a visita do governador Is-
rael Pinheiro ao seu companheiro e amigo, Cel. Idalino, naquele dia de festas em
Salinas.

Rubens Vaz da Costa, cidadão honorário de Salinas e posteriormente de
Minas Gerais

o título de Cidadão Honorário de Salinas ao presidente Rubens Vaz da Cos-
ta teve duas particularidades: a de ser o quarto título que Salinas concedera ao
longo de toda sua história; e a de estarem presentes ao evento um ministro de
Estado, o das Relações Exteriores do Brasil, e um governador de Estado, o de
Minas Gerais, o que provocava dificuldades protocolares.

Lembrado por mim no discurso de saudação, o de agradecimento do presi-
dente Rubens Vaz da Costa deu ênfase muito especial ao fato de ser ele, naquela
hora, o quarto cidadão honorário deste centenário município. O protocolo não
permitia que o governador do Estado fosse ao recinto da Câmara Municipal se não
fosse ele o principal homenageado. Isso obrigou a Câmara Municipal a fazer-se
reunir em minha residência onde então, em Reunião Especial, outorgou o título
de Cidadão Salinense ao presidente Rubens Vaz da Costa, presentes à solenidade,
além de todos os vereadores, o governador Israel Pinheiro, o ministro Magalhães
Pinto, o secretário José Maria Alkmim, e diversos deputados federais e estaduais.

Coube então ao presidente da Câmara, o jovem Francisco de Assis Pereira,
com seus 20 anos apenas, hoje conhecido como Capitão Francisco, a honra da en-
trega do Diploma ao homenageado principal, Rubens Vaz da Costa que, por lamen-
tável equívoco ou por absoluto desconhecimento, não homenageara também o
governador do Estado nem o ministro das Relações Exteriores.

Aliás, a presença de tão ilustres personalidades à mesa onde foi servido o
almoço causou um transtorno dos diabos, só contornado pela lhaneza e compre-
ensão de Israel e Magalhães que, não obstante adversários, mandaram o protoco-
lo às favas, dispensando os destaques que o Cerimonial do Palácio da Liberdade
não podia desconhecer. É de se ressaltar que os vereadores de Salinas, na
legislatura seguinte, talvez por ciúme de outras câmaras municipais, a singulari-
dade invocada com tanto ardor e orgulho na ocasiâo, de ter sido o presidente
Rubens Vaz da Costa o quarto agraciado em toda a história de Salinas foi pelos
ares, e, de uma só vez, num único projeto de lei, concederam logo títulos de cida-
dãos honorários a cerca de 20 cidadãos. E daí para cá, só Deus sabe quantos e
como, e a quem outorgara esses títulos em nossa terra. Por outro lado, justificado
por substancioso currículo que me foi cedido pelo Banco do Nordeste do Brasil e
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larga folha de serviços prestada ao Estado e ao País, apresentei na Assembléia
Legislativa Projeto de Lei, afinal transformado em Lei pela sanção do governador
Israel Pinheiro, concedendo o título de Cidadão Mineiro ao doutor Rubens Vaz da
Costa.

A cerimônia de entrega do citado título tornou-se um evento de larga dimen-
são e ampla repercussão no Estado e no País. O Dr Rubens, depois de saudado
por mim em Sessão Solene da Assembléia, fez eloqüente e substancioso discurso
de agradecimento para, afinal, convocar a comunidade mineira a iniciar um deba-
te sobre o "crescimento demográfico e sua repercussão na economia nacional". O
governador Israel Pinheiro ofereceu ao homenageado um almoço em Palácio, res-
trito a poucos convidados, dentre os quais eu, naturalmente pela iniciativa que
tive de fazer com que nosso Estado adotasse mais um filho ilustre, o doutor
Rubens Vaz da Costa.
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No Governo Rondon Pacheco
(1971-1975)

Ao tempo em que escolhíamos, em nome da "Revolução", Rondon
Pacheco para governador de Minas, eu me preparava para deixar a Assembléia
Legislativa, onde seria, como fui, substituído pelo deputado Ivo Morais, tam-
bém filho de Salinas. À sua primeira visita a Minas depois de eleito, o gover-
nador Rondon Pacheco chamou-me à sua presença no Hotel Del Rey, em Belo
Horizonte, onde trocamos idéias superficiais sobre a eventualidade de uma
reforma político-partidária, perspectivas de seu Governo para, afinal, confi-
ar-me uma recomendação ao presidente Camillo Penna, da Cemig, sobre a
possibilidade de se eletrificar a região e Salinas, com o aproveitamento da
Usina de Santa Marta, não mais utilizada para servir a Montes Claros. Foi
este o memorando dirigido ao presidente da Cemig:
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Prezado Dr. João Camillo Penna,
Saudações atenciosas.
Permito-me solicitar sua atenciosa acolhida ao Dep. Geraldo Santanna, pessoa dinãmica, que há muito vem

lutando pelo desenvolvimento da área do Polígono. O Geraldo aspira interligar a Usina de Santa Marta com a
cidade de Salinas. Venho, com especial interesse, secundar esta justa reivindicação.

Sem mais, com estima e distinto apreço, subscrevo-me,
Rondon Pacheco. - 29-X-70.
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Afastei.me da Assembléia, retornando a Salinas, ficando a cargo do deputa.
do Ivo Morais a representação majoritária da nossa região. Passei a freqüentar
Belo Horizonte somente quando das reuniões da Arena, de cujo Diretório Estadu-
al era eu membro, Não obstante, quando da ocorrência de problemas mais gra-
ves, eu me encontrava com o governador Rondon Pacheco em Palácio, cujo .Go-
verno, é de se ressaltar com ênfase, se fez inigualável para a nossa região Norte-
Mineira,

De larga visão e tirocínio, o Governo Rondon Pacheco dotou o Norte de Mi-
nas de energia elétrica, inteiramente às expensas do Estado, já que qualquer in-
vestimento na região só poderia ser feito em caráter social, uma vez que a
tecnocracia não vislumbrava qualquer "retorno econômico-financeiro", por menor
que fosse. A eletrificação ficou a cargo do DAEE, que buscou energia limitada na
Bahia, e a telefonia em alguns pontos pela Telemig, quase tudo a título precário,
mas rompido, afinal, o círculo vicioso cruel. Pobre era o Norte de Minas, que ain-
da assim continua a sê-lo. Conceito já repassado a mim, anos atrás, em 1963, pelo
então diretor do DER/MG, hoje deputado federal Elizeu Resende, com base em es-
tudos promovidos pelo Geipot, felizmente a primeira e a última vez em que ouvi
falar naquela sigla.

Anos depois, vislumbrando resposta econômico-financeira, a Cemig assumiu
e modernizou a eletrificação e a Telemig ampliou e também modernizou seus ser-
viços. Hoje temos energia em todos os recantos e DDD em todos os municípios do
Norte de Minas. E a resposta econômico-financeira tem sido dada aos tecnocratas
da época, incluindo-se a conseqüente implantação estratégica, para a economia e
segurança do País, da rodovia BR-251. Certa feita, ante grave problema ocorrido
em torno da Convenção Municipal da Arena em Salinas, fui ao governador Rondon
Pacheco, acompanhado dos deputados Aécio Cunha, Francelino Pereira e Ivo Mo-
rais. Aos cumprimentos, saudou-nos com alegria sempre contida pela majestade
que emprestava ao cargo, com a expressão de estar "recebendo uma bancada de
grande significação não só numérica, mas sobretudo moral".

Saímos da audiência com o problema resolvido. Eram raros os meus encon-
tros com o governador, sempre solenes e francos, diretos e produtivos, mas ao fi.
nal do seu Governo, numa visita sem objetivo prático, trocamos considerações
genéricas sobre política e administração. O governador pareceu-me meio decepcio-
nado, talvez com Uberlândia, quando, de repente me observa: "..,dentro das limi-
tações que cercam um chefe de Estado e sempre atento ao interesse público, atendi
à maioria senão a todos os pedidos de nossos companheiros, mas não os sinto en-
tusiasmados e reconhecidos, .., que diz você, Santanna, com toda essa sua experi-
ência?" - O senhor atendeu a tudo e a todos, e a Minas, talvez como nenhum ou-
tro governante. Poucos são capazes de avaliar a verdadeira dimensão do seu Go-
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verno. Mas que o senhor me desculpe a franqueza, o senhor mostrou-se sempre
distante, solene, até misterioso, não se permitiu intimidade, não se permitiu o
afago ao interlocutor, com o cafezinho, que dá ao político a sensação de intimida-
de com o Poder. Nossa conversa foi mais ou menos essa, não a registrei, mas te-
nho para mim que minha observação teria encerrado a "busca". Talhado para a
ocasião, como governador, o doutor Rondon Pacheco foi um tanto misterioso e
distante, é verdade, talvez porque soubesse, como nenhum outro, o que tinha atrás
de si, mas foi um governante independente, decidido e objetivo, direto e corajoso,
ainda que em circunstâncias extremamente delicadas e difíceis. Homem público
invejável, de raro espírito público, inteligente, culto e realizador de incontestável
visão, pouco homenageado por Minas e pelo Brasil, a meu modesto ver. Humano,
é bom que se diga, jamais se furtando a ajudar, a seu modo, aos que dele se socor-
reram nas circunstâncias por que passara o País.

Afastado do Governo, passamos a nos encontrar mais amiúde, inclusive em
sua residência para, afinal, concluir tratar-se de um homem singular, na sua vida
pública e privada, por isso Minas lhe deve a permanente lembrança de exemplar
serenidade e austeridade, e respeito ao cargo.
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No Governo Aureliano Chaves
(1975-1978)

Conheci Aureliano Chaves como suplente de deputado estadual, pela ex-
UDN, na ante-sala do presidente da Caixa Econômica Estadual, na segunda me-
tade do Governo Bias Fortes, eu, como prefeito de Salinas à cata de um emprésti-
mo para a aquisição, pelo município, de um conjunto moto-gerador que iluminas-
se nossa cidade, e ele, a reclamar de uma injustiça a que estava sendo submetida
sua Três Pontas.

Lúcido e objetivo, inteligente, competente, culto, corajoso e firme, sobressaiu-
se logo para reconhecimento de todos. É que sua postura, desde aquela época, já
denunciava um conjunto de qualidades pessoais inconfundíveis que inspirava res-
peito e revelava um homem público de excepcionais qualidades, certamente con-
firmadas pelo futuro que se lhe abria. E essa ascensão não se fez tardar.

Eleito governador Magalhães Pinto, sua eleição para a Assembléia
Legislativa, sua escolha como líder de Governo, e sua convocação para substituir
a singular figura de inteligência, de intelectual e de espírito público do deputado
Oscar Dias Correia, como secretário de Estado da Educação e Cultura, não se
constituiu em nenhuma surpresa. Daí para cá a história contemporânea testemu-
nha sua carreira irretocável de homem público, sustentada e destacada pelo ape-
go a princípios éticos e morais, aos quais jamais renuncia ou sequer faz qualquer
tipo de concessão.

Ao correr dos anos, ao contrário do que alguns udenistas sussurravam, de
que "Aureliano era influenciável pelo interlocutor", sujeito, assim, a mudança de
posições e conceitos, cedo me convenci do equívoco a que muitos confundiam sua
doce e refinada educação pessoal. Identifiquei, e pude constatar em diversas opor-
tunidades, em Aureliano Chaves grande firmeza de caráter e de posições inabalá-
veis, ainda que impopulares, jamais buscando a popularidade, mas sim, a respei-
tabilidade. E em todas as fases de nossas relações, quer pessoais e de amizade,
quer estivéssemos em posições antagônicas em relação ao Poder, sempre nos en-
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tendemos, nos admiramos e nos respeitamos. Como governador do Estado
Aureliano Chaves, nosso relacionamento foi relativamente discreto, já que tínha-
mos na Assembléia um representante, o então deputado Antônio Soares Dias, por
sinal de triste lembrança. Cabe-me ressaltar aqui dois episódios que distanciam e
caracterizam o político menor.

Por muito jovem ainda e incolor ante a disputa, o então deputado Antônio
Dias, assim que empossado fora alçado à condição de presidente da Assembléia
Legislativa do Estado, para alegria e gáudio de todos os que o apoiamos. Ao longo
do primeiro ano de sua gestão como presidente da Casa levei-lhe, por 5 vezes, um
pleito junto ao governador Aureliano Chaves. Na sexta vez, a1cancei-o de saída
para o Palácio, acompanhado do prefeito de Claro dos Poções, para audiência com
o governador. Em rápido diálogo, recebi dele a afirmação de que trar-me-ia da-
quela audiência a solução do problema que tanto nos angustiava. Esperei no seu
gabinete, na Assembléia. Ao cabo de 2 horas, retornando da audiência, foi o presi-
dente Antônio Dias logo me dizendo que, não obstante sua insistência e seus ape-
los, o governador Aureliano Chaves não se dispusera a resolver o caso, dando-o
por encerrado. Fui para casa e de lá resolvi telefonar para pedir uma audiência
ao governador Aureliano Chaves.

Ao telefone, fui logo atendido pela Dra. Esther, sua secretária, a cujo telefo-
nema interrompeu o próprio governador para dizer: - "Meu caro Santanna, você
não precisa pedir audiência para falar comigo. Venha cá, agora". Imediatamente
dirigi-me ao Palácio, logo recebido e conduzido por Dra. Esther à presença do go-
vernador que, lamentando tanto tempo de ausência, foi indagando do que estava
a me levar à sua presença. Relatei ao governador o problema que, pela sexta vez,
como me informara o presidente da Assembléia Antônio Dias, lhe fora submetido
e não solucionado como eu desejava. - "Meu caro Santanna", - atalhou o gover-
nador - "lamento ter de lhe confessar que esta, agora, trazida por você, é a pri-
meira vez que ouço alguém falar sobre o assunto. Dra. Esther, por favor, ligue-me
com o Dr. Verano." Ao prefeito de Belo Horizonte doutor Verano, o governador
Aureliano Chaves relatou o fato na minha presença e determinou a imediata so-
lução do problema, que, por sinal, no dia seguinte já estava resolvido.

Do honroso encontro despedi-me do senhor governador, até certo ponto cons-
trangido, mas com o direito e o dever de transcrever o episódio. Aliás, faz sentido
relatar aqui a razão maior que nos havia levado a apoiar o lançamento da candi-
datura e eleição de Antônio Dias a deputado estadual. Fui procurado em Montes
Claros por Geraldo Figueiredo, pecuarista de larga dimensão e chefe político de
então em Capitão Enéas. Disse-me ele: - "Oh Xará, estou querendo lhe propor
um negócio. Você não é candidato, nem tem um de sua terra. Vamos eleger um
rapaz daqui, o Antônio Dias, que além de pertencer a família amiga é advogado
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novo e solteiro, não tem filho para educar nem tratar, podendo, assim, lá em cima,
~edicar-se somente aos interesses de nossa região e resolver os nossos casos".
Aquela altura, depois de ter ouvido de um deputado de Montes Claros que estava
disputando pela última vez, já que só lhe restava uma filha para concluir os estu-
dos na Capital, cheguei rapidamente à conclusão de que era realista e válida a
observação e a convocação do Geraldo Figueiredo, dizendo-lhe: - "Vou levar sua
proposta aos meus companheiros".

De regresso a Salinas, já com reunião marcada com nosso grupo político, o
que se deu na residência de um companheiro, presentes os representantes de to-
dos os distritos e povoados e alguns da cidade, discutimos a escolha dos nossos
candidatos a deputado, federal e estadual. Dentre os companheiros estava José
Alves de Oliveira, muito surdo, apelidado de Zuza, representando o distrito de
Santa Cruz de Salinas, hoje município do mesmo nome. Muita discussão, sempre
reproduzida por mim ao Zuza, de forma resumida, pela sinalização que ele enten-
dia.

Ao final, colocados os nomes dos candidatos que pleiteavam o apoio do nos-
so grupo, para escolha de um federal e outro estadual, o nosso Zuza, com u'a mão
em concha forçando a orelha esquerda e olhando para mim, atalhou: - "Quantos
candidatos estão querendo nossos votos?" Respondi-lhe que, ao todo, eram nove,
ao que Zuza retrucou: "Quantos de Montes Claros?" Respondi-lhe, então: - "Sete".
Ao que Zuza não titubeou em retrucar: "Pois para mim só tem dois. Não voto em
candidato de Montes Claros. Candidato de Montes Claros só pede benefício do
Governo para lá e todos eles só pensam em candidatura a deputado como escada
para ser prefeito. Assim, para mim está encerrada a escolha. Fico com os dois que
sobraram." Foi um "deus nos acuda" para contornar o problema e apoiarmos o
Dias. Mas o nosso Zuza estava certo, deu no que deu... 7 mil votos jogados fora. E
o mais importante é que a colocação do Zuza prevalece até hoje. O Dias, depois de
tudo, não conseguindo ser prefeito de Montes Claros, acabou sendo de Francisco
Sá ("Brejo das Almas", que beleza de nome, como disse Mário Palmério), lá
pertinho.

Ao tempo em que Aureliano Chaves era ministro das Minas e Energia, fui
eleito presidente da Cemig, sucedendo a uma gestão bastante tumultuada. Assim
é que, na solenidade de minha posse ali, recebi do ministro Aureliano Chaves, às
17h45m do dia 4 de setembro de 1987, a seguinte mensagem:

"Meu caro Santanna, até que enfim prevaleceu o bom senso. Confio
no seu êxito como o teve em todos os cargos por que passou. Felici-
dades. Aureliano"
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Esta mensagem, senão a maior, a par das que me foram dirigidas por José
Monteiro, é para mim a homenagem mais singular com que fui distinguido ao
correr de minha vida pública. Como a de José Monteiro de Castro, por ocasião do
meu aniversário, já transcrita no prefácio, mensagem desse nível é o bastante para
o coroamento de uma vida pública. A vida corria para nós ambos, e nossa amiza-
de, cada vez mais sólida, igualmente serviu, inúmeras vezes para liberar o crédito
do Estado junto ao Governo Federal, pelas aquisições de massa asfáltica pelo DER!
MG, de quando em vez inadimplente na liquidação de seus compromissos para com
a Petrobrás.

Como presidente da Cemig ia sempre ao ministro Aureliano Chaves em
Brasília e não foram poucas as vezes em que me recebeu em sua residência, até
mesmo à noite. Sempre a pleitear recursos, certa feita, ante dois pleitos, - recur-
sos para "Nova Ponte" e "Santa Rita" - o ministro, como de hábito, me fora mais
franco ainda: "Diga ao governador que escolha uma, e a atenderei por você." Não
transmiti o final do recado ao governador, como era do meu dever, mas o convenci
da escolha de "Nova Ponte", afinal viabilizada.

Lá está a placa de sua construção, e da nova cidade de Nova Ponte - a anti-
ga fora inundada. Como vice-presidente da República fiz-lhe diversas visitas em
Brasília e sempre tínhamos do que tratar, notadamente dos maiores interesses de
Minas e do País, e o fazíamos com indisfarçável prazer e seriedade. Mastado da
vida partidária e eu na Assembléia, não obstante, continuei a freqüentar o dou-
tor Aureliano Chaves em Belo Horizonte e jamais nos permitimos a discussão de
amenidades ou de interesses menores.

Certa feita, na crise que resultou na renúncia do presidente Collor, numa
dessas visitas, cheguei a pensar, falando no temor por um movimento separatista
que, liderado por impulsos do momento, pudesse salvar a Nação do caos iminen-
te, no que fui educada e habilmente desviado pelo doutor Aureliano para, afinal,
dizer-se impedido de se aprofundar na discussão do tema por entendê-lo
impatriótico. De outra feita, no âmago da mesma crise, falei-lhe de um encontro
que tive com o então vice-presidente Itamar Franco em Brasília, quando este me
manifestou o desejo que lhe fizesse uma carta. Submeti, então, ao doutor
Aureliano Chaves, para análise e correção, o inteiro teor dela. Depois de ler a car-
ta atentamente afirmou-me: - "Está perfeita, permita. me, contudo, corrigir, em
vez de - variadas matizes para variados matizes" - correção que ele fez de pró-
prio punho. Em seguida, asseverou-me, - "Eu a subscrevo integralmente, e assim
o farei se você entender necessário." E a carta é esta, em cuja cópia também se vê
o retoque, - variados matizes - que a identifica e a engrandece com o toque sim-
ples, mas significativo da magna figura:
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ASSEMBL~IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte, 02 de setembro de 1992.

Meu caro Presidente Itamar Franco,

As insistentes noticias de que o senhor já estaria se pr~
parando para assumir a Presidência da República, muitas delas ten-
denciosas para criar-lhe dificuldades, somadas ao respeito e admi-
raçao que me impõem suas excepcionais qualidades de cidadão e de
homem público, me induzem a fazer-lhe as oQpervações que se se-
guem.

A despeito de quaisquer dificuldades não há mais porque
intimidar-se naquela ação. É certo que, mais cedo ou mais tarde,de
uma forma ou de outra, menos ou mais traumático, o afastamento do
Presidente Collor é irreversivel, incontornável. Pode se procrast!
nar o processo, mas a Nação já proferiu sua sentença, irrecorri
~~l ... Dai já estar o senhor agindo em consonãncia com a vontade
nacional.

Espectador atento, há décadas, da vida pública brasilei -
ra e das reações de nosso povo, não testemunhei crise semelhante
à atual, pelos fatores que a desencadearam e pela gravidade de
suas consequências no seio da população.

A Nação, como um todo, reclama modificações profundas e
radicais na conduta e na ação de todos - governantes e governados,
estes mirando-se exemplarmente naqueles -. Ela anseia por um gove!
no não convencional mas, engolfada nesta crise sem precedentes, de
tamanhas proporções, ainda não se deu conta de refletir sobre o
governo que, sucedendo ao colapso moral que a todos atingiu agora,
venha realmente iniciar uma nova era.

cu.. ., ..••. ,.J
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Ocorre-me que o Cidadão brasileiro, de variadas matizes, rao afinados com a grandeza da missão que o Destino está a lhe

já nao prioriza, neste momento, realizações no campo material, confiar como seu condutor.

mesmo que isso lhe signifique sacrificio, pois está
serem elas, muitas vezes, tradicionais veiculos da
da coisa pública.

a entender
malversação pressada

gum.

Esta aspiração generalizada que é sentida, mas não ex-
_ . ~r'-e..cf.c::..ainda, nao podera serigsReiaàa, sob pretexto al -

moral e ética que caracteriza sua pessoa e que certamente dita-
Assim ele poderá tornar-se severo no julgamento

se frustrado no que tange à fisionomia do próximo governo.
E se por infelicidade alguém do governo destoar da linha

ver a instalação de um processo de desint;gração nacional, ago-
Ao senhor não estará reservada a missão de ser tão-some~

te o Presidente do Brasil, até porque o atual também o foi ...

rá a imagem de seu governo, então o senhor correrá o risco de

Na ra incipiente, que se desenvolve em sentimentos de grupos e re-

io.

Os homens que certamente serao convocados, de tal dimen -
sao moral e despidos de qualquer projeto ou projeção pessoal, esta

Nesta linha de raciocinio, até mesmo independentemente de
composição politica, não há por que se preocupar em assegurar apo-

por

abraçoum

interesses

admiração,CO~ ,".~nOV'd'

(G~ Santanna)

amigo do

Em rápidas pinceladas, sao estas minhas primeiras ob -
servações, dentro do quadro de incertezas e preocupaçoes
que passa a Nação brasileira.

internacionais.
Valerá, portanto, o sacrificio de projetos pes-

soais, e até de idéias, na preservação da unidade nacional.

giões, mas também alimentados por acontecimentos e

curto,io ao seu governo, até porque no mandato, de tal maneira
a realização maior que lhe terá sido cometida, a de ater-se ao c~
po das reformas básicas, estruturais e necessárias à mudança de
comportamento de um povo, fatalmente conduzirá a Nação àquele apo-

qualidade de "o eleito", sera o responsável por um "Novo Tempo" .
O responsável pela reorganização da vida pública, econõmica e so-
cial do Pais. Obra do estadista de visão, de tão grande alcance,
fará com que todos fiquem instintivamente solidários nas almeja -
das e imensas transformações no campo da moral, da ética e da cu!
tura de um povo e de seus dirigentes, e que terão sido a concretl
zação de um ideal acalentado, as esperanças dos que se viram des-
pertados pela desdita do momento, momento que também deve encer -
rar um periodo negro de nossa história republicana.

o cw. ., .••. '.,
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Não posso deixar de ressaltar, nesta oportunidade, a posição igualmente ma-
nifestada pelo então governador Hélio Garcia. Não sei porque via o governador
Hélio Garcia tomou conhecimento desta carta, já que ela, em caráter estritamente
pessoal e reservado foi levada e entregue pessoalmente ao vice-presidente Itamar
Franco, pelo jornalista Geraldo Elísio, nosso conhecido "Pica-Pau", mas o certo é
que, numa tarde, fui direta e pessoalmente chamado pelo governador Hélio Garcia
para participar de um jantar com um visitante ilustre, à noite, no Palácio das
Mangabeiras, onde compareci, enquanto alguns outros poucos convivas iam che-
gando.

Mável e acolhedor, como se destaca o governador Hélio Garcia, foi logo me
convidando a sentar-me ao seu lado, guardada uma certa distância dos demais con-
vidados. Depois de curta troca de amabilidades, sem jamais se esquecer de pergun-
tar por cada um de meus familiares e com especial destaque pelo meu neto Bruno,
interpelou: - "Que diabo de carta falada é essa que você teria escrito ao Itamar?"
Depois de ligeira descrição dos fatos, não somente a confirmei, como me dispus a
mostrar-lhe a cópia, então apanhada no meu carro. Passei então o documento ao
governador, já esperando por sua costumeira reação: - "Leia aí para mim", atalhou
sua excelência. E depois de lida e relida, o governador Hélio Garcia me disse: -
"Não teria, como não terei, nenhuma dúvida em subscrever esta carta tão oportu-
na". Aberto este parêntesis, voltemos ao doutor Aureliano Chaves, Certa feita, ao
correr do Governo Eduardo Azeredo, um grupo de políticos da maior expressão,
partidário, incumbiu-me de sondar e convidar o doutor Aureliano Chaves para
candidato ao Governo do Estado, não obstante todos saberem estar ele afastado da
vida partidária. Fui a ele e expus o fato nos seus mínimos e seguros detalhes.

Depois de ouvir-me atentamente e fazer ligeira exposição de suas dificulda-
des, pediu-me que agradecesse ao grupo a lembrança de seu nome e a necessidade
de refletir sobre o convite por alguns dias, ao fim dos quais daria uma resposta
definitiva. Transcorrido o prazo, telefonou-me que estava em condições para uma
resposta. Fiz-me acompanhar do chefe do grupo até sua residência e ali o doutor
Aureliano Chaves nos deu, de forma alinhada e coordenada, as razões que lhe
impunham o dever de declinar do honroso convite.

O líder que me acompanhou, representando a organização partidária e o grupo
que se dispunham a abraçar a grande causa, ao tempo em que também ficou entu-
siasmado com a figura singular e as idéias do ex-presidente Aurelino Chaves, não
me escondeu sua análise do que viu e ouviu, da simplicidade e do desprendimento,
da inteligência e da sólida cultura, do espírito público e das idéias avançadas e
atualizadas, da seriedade e da determinação ideológica com que expõe e defende
suas posições, o grande e irretocável homem público a que acabávamos de visitar.
Ficamos ambos felizes pelo contato que, por sinal, se alongou por algumas horas.
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No Governo Francelino Pereira
(1979-1983)

Vinha de longos anos o relacionamento e a fraterna amizade entre nós, o
Francelino e eu. Depois de muito pensar, cheguei à conclusão de que deveria, nes-
te livro, me limitar à reprodução das cartas que dirigi ao governador e sobre ele,
Mas se assim o fizesse, poderia parecer indiferente aos fatos, não obstante as
marcas que ficaram entre nós, e assim parecer-me insensível ou querer menos-
prezar a figura do senador Francelino Pereira.

A amizade se sobrepunha às nossas vinculações partidárias, ele udenista e
eu perrista, muito respeitadas e cultuadas naqueles velhos tempos. Não obstante,
sabíamos contornar esses laços por esses municípios do Norte de Minas afora. Mas
o candidato Francelino nutria uma vontade, perceptível a qualquer leigo, pela vo-
tação de Salinas que, não só ao seu ver, como ao de incontáveis outros políticos,
dava "dimensão ao mandato".

Certa feita, ante o que transparecia e já incomodava, resolvemos, então, que
votaríamos em Aécio Cunha em Salinas e em Francelino Pereira nos municípios
circunvizinhos, para deputado federal, e um único, Dr, Ivo Morais, para deputado
estadual.

Jamais aceitei do candidato Francelino Pereira qualquer ajuda financeira,
Ao contrário, em muitos outros municípios as ajudas financeiras saíam do meu
próprio bolso, aliás, relembro agora, parte do vestuário no qual eu nunca vi o nos-
so Francelino "meter a mão", seja esquerda ou direita ...

Aproximei o Francelino de todos, ou de quase todos os meus companheiros,
amigos e compadres, e, especialmente, da comadre Lourdes (viúva do prefeito
Valdomiro Silva Costa, em Virgem da Lapa). Refiro-me à comadre Lourdes por-
que à frente ela aparece como destinatária de uma carta que lhe retrata o gover-
nador Francelino Pereira. Certa feita, fomos a Virgem da Lapa, onde fizemos pião
de diversas viagens aos outros municípios daquela região. Dali para um comício
em Minas Novas, durante o qual os discursos tinham por norma o ataque aos
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pondeu Didi, ao que atalhei: - "Vou lhe dar 800 contos e você faça o que puder;
se faltar dar-lhei-ei depois, - "Está certo", respondeu o nosso Didi Tavares. In-
continente, abri a mala, apanhei uns pacotes de dinheiro e passei-os para o Didi
ir contando, a cujo gesto, por escrupuloso, não quis testemunhar o nosso
Francelino, dizendo: - "Eu não quero nem ver isso." E saiu do quarto. Conferi-
do o dinheiro, entreguei também ao Didi os pacotes de nossas "chapas". É que,
àquela época, 1966, não tínhamos as cédulas oficiais ainda. Passadas as eleições,
obtive em Padre Paraíso 805 votos, cinco a mais do que havia se comprometido
o Didi Tavares, para deputado estadual, e o Francelino muito mais de mil votos
para deputado federal.

Ao contrair moléstia de longo tratamento, nosso Francelino me passou este
telegrama:

-------------------u--------------------
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Badaró, meus parentes muito próximos e amigos, Por isso, já em Belo Horizonte,
o Dl'. Francisco Hugo Badaró (Dl'. Chiquito) foi ao nosso apartamento e me mani-
festou o seu desapontamento e da família parente pelo nosso comportamento em
Minas Novas, fato que nos deixou, a mim e a meus familiares, muito constrangi-
dos, tal a afeição, o respeito, a consideração e o carinho com que os Badaró distin-
guem seus parentes, o que, francamente, até nos passava desapercebido.

Pois bem, ao encerrarmos a maratona, já quando nos despedíamos dos fami-
liares da comadre Lourdes, esta me puxou até seu quarto, e ali, retirando de sob
o travesseiro, ela me entregou um pacote de dinheiro, cinco contos de reis, quan-
tia bastante significativa para a época, dizendo-me: - "Leve esta ajuda, compa-
dre, para a campanha de nossos candidatos", mas ante minha reiterada recusa
em receber, argumentando que ela já ia contribuir com muitas despesas e os vo-
tos, ela sentenciou: - "Não senhor, compadre, faço questão de ajudar; muita gen-
te fala que deputado não presta pra nada, que só conhece a gente na véspera de
eleição, mas não tem importância não, eles servem pra muita coisa: para entre-
gar uma carta urgente ao governo, para garantir à empresa de avião que a gente
paga a viagem urgente para buscar um filho doente etc.; leve a ajuda."

E ante argumentos tão simples, diretos e irrespondíveis, que pouca gente
ousa falar, aceitei a ajuda, e o fiz também porque, como comadre Lourdes e toda a
pobre região, alimentávamos a certeza de que o candidato Francelino jamais pas-
saria de um pálido deputado ... e como foi nosso engano ... Como o fazia em Virgem
da Lapa, na casa de comadre Lourdes, com mais liberdade ainda repetia o
Francelino em Itaobim, na casa do Cel. Afonso Martins. Ali era o outro ponto de
referência e longas hospedagens. E por este Norte afora a coisa se repetia com
nossa constante presença e solidariedade.

Certa feita, combinamos de nos encontrar em Padre Paraíso, na casa do
companheiro Didi Tavares, já na véspera das eleições. Cheguei de jeep, ao ama-
nhecer do dia, procedente de Almenara, onde pernoitara, a tempo de acordar o
Francelino que lá me aguardava. Após os cumprimentos e o café da manhã, fui
logo chamando o Francelino e o Didi para um quarto, para acertarmos o apoio
às nossas candidaturas, no que fomos acompanhados pelo Cel. Moura, também
nosso chefe político em Caraí. Sentados em duas camas de solteiro, fui direto ao
assunto, dirigindo-me ao Didi: - "Precisamos de mil votos para o Francelino e
para mim, de quanto você precisa para nos dar essa votação?" - Responde-me,
então o Didi: - "Para o Francelino eu tenho condições de dar os mil votos ou
mais, porque ele tem sido mais presente aqui, mais conhecido, é mais fácil. Mas
para você, como candidato a deputado estadual, não tenho como assumir com-
promisso de mais de 800 votos." - "Tudo bem, e quanto precisa para as despe-
sas com essa votação?, perguntei. - "Nós devemos gastar uns mil contos", res-
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Depois visitar vale do Jequitinhonha inclusive participar inaugurações Itaobim cheguei Brasilia cinco cor-
rente adoecendo Hepatite repouso absoluto, previsão melhora até inicio abril pt Obsequio informar sua respos.
ta candidatura pt Peço amigo coordenar apoio possível meu nome município sua influência inclusive Araçuai
que visitarei fim abril pt deputado Francelino.

Tenho a certeza de que nunca falhei com ele, notada e principalmente pela
amizade que nos unia. E eis que o imprevisto nos atinge. Depois de muitas ges-
tões sigilosas, que envolveram muitos companheiros, inclusive e especialmente
Rondon Pacheco, que me fez portador de uma mensagem a Brasília, a de que
Minas revolucionária não aceitaria o nome ventilado naquele momento e muito
menos um "tercius", certa noite, já em minha residência em Montes Claros, fui
chamado ao telefone por Francelino, quando, em primeiríssima mão, me avisava
de Brasília, que havia tido um sinal de que poderia ser o próximo governador do
Estado - nada mais que um "conselho do presidente Geisel de que, apesar de
presidente da Arena, não deveria fazer-se presente à reunião do Conselho que

iria escolher o candidato a governador de Minas", daí a dedução, diante da qual
ele iria para Belo Horizonte na manhã seguinte, ficando na minha casa. Imedia-
tamente, arrumamos a "trouxa" e partimos de carro, eu e minha esposa Maria.
Por volta das 11 horas da manhã do dia seguinte estava o Francelino em nosso
apartamento em Belo Horizonte, a recomendar-me que mandasse chamar o José
Monteiro, que morava ali pertinho, na Rua Estácio de Sá. E a José Monteiro e a
mim, Francelino repetiu a ilação e nos confessou ter vindo a Belo Horizonte fa-
zer um terno, pois sequer o tinha à altura de eventual convocação, e para ouvir
de nós alguns aconselhamentos.

Com a palavra, José Monteiro aconselhou-o a preparar-se mais, lendo mui-
to, principalmente o que houvesse de mais atual em política e administração, lem-
brando-se-lhe então de recorrer a alguma biblioteca especializada nos EEUU, no
que logo concordaram. Decidiram, então, telefonar para meu filho, Geraldo
Santanna Filho, que se achava em Houston, fazendo-lhe a encomenda. Neste mo-
mento, o Francelino acompanhou a Maria, minha esposa, até a cozinha, em cujo
trajeto, afagando-lhe os ombros, lhe asseverou: - "Maria, parece-me chegada a
hora de lhes retribuir o tanto que têm feito por mim." Ao que ela respondeu, co-
locando-lhe um único pedido, que parecia ser em favor de um filho, mas o tempo
nos mostrou que Deus interferiu e não deixou que o governador nos atendesse,
para o bem dele, o filho, e de toda nossa família.

Esse drama, que durou cerca de três anos de agonia e algumas visitas cons-
trangedoras do governador à nossa casa, foi testemunhado e acompanhado com
perplexidade por José Monteiro. Faz pouco tempo, em Montes Claros, quando ao
lado do Dr. Carlos Gomes da Mota, aproximou-se de nós, para nos deleitar com o
seu saber, o grande jornalista, intelectual e pecuarista José Carlos de Lima. Lá
pelas tantas, ele nos revelou que José Monteiro de Castro lhe havia confidenciado
que carregava consigo um inseparável e pesado aborrecimento, pelo fato de ter
sido testemunha de um inexplicável descumprimento de um compromisso espon-
tâneo do governador Francelino Pereira para com o Geraldo Santanna e sua fa-
mília, o que muito o constrangia quando se encontrava com um deles, principal-
mente com o Santanna, que era freqüentador assíduo de sua casa. É de se ressal-
tar que os livros encomendados chegaram poucos dias depois, e o Francelino não
os procurou, esquecendo-os. Ao abandono, foram todos "devorados" pelo doutor
Aureliano Chaves.

De minha parte, fiz ao Francelino, na presença de José Monteiro, é bom que
se repita, depois de lhe mostrar "imprudentemente" as suas deficiências e as possí-
veis reações dos mineiros em absorvê-lo candidamente como governador, sugeri-
lhe que, através de amigos, mandasse organizar .um jantar no Rio de Janeiro, com
a presença certamente entusiástica de alguns dos pró-homens, mineiros de prefe-
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rência, mas todos de muita autoridade moral, para uma palavra em momentos de
crise, citando, dentre outros, Moreira Sales, Bernardes Filho, Prado Kely,Monso
Arinos e diversos outros. A esta sugestão, o Francelino respondeu secamente -
"Prefiro jantar com Zuza surdo em Santa Cruz de Salinas do que fazê-lo com Mon-
so Arinos", morrendo por ali, então, minha pálida insinuação ou conselho.

Dias depois, em sua casa, José Monteiro me disse: - "Você tem uma boca de
praga. Estourou a crise da "sinopse" e o nosso Francelino está a estimular mani-
festações de solidariedade dos pro-homens mineiros residentes no Rio a ele, e o
mais grave é que, na relação dessas, não sei porque, nem por quem, incluiu-se uma
do Monso Arinos que acaba de desmenti-la pela imprensa, em termos até mesmo
descorteses - não podemos prever até onde isso poderá ir." Outro fato que não
pode deixar de ser apontado: fui chamado ao Banco Nacional pelo Dr. Roberto
Resende, de quem me orgulho de ter sido grande amigo e admirador, na fase em
que o então governador Francelino Pereira compunha o seu Governo. Já haviam
sido anunciados os ocupantes de quase todos os cargos de primeiro e segundo esca-
lões e a imprensa o completava com o nome de Israel Pinheiro Filho para a
Ruralminas.

O Dr. Roberto Resende, falando em nome da classe rural, sobre a qual, diga-
se de passagem, exercia forte e indiscutível liderança, sabedor das minhas estrei-
tas relações com o Dr. Francelino, pediu-me para transmitir ao governador eleito,
que a classe rural não pleiteava nada do Governo, mas desejava significar a ele a
inconveniência de convocar Israel Pinheiro Filho para diretor geral da Ruralmi-
nas, por razões que o próprio governador conhecia. Fui imediatamente ao gabinete
do governador eleito Francelino Pereira, no prédio do BDMG, e lhe transmiti a
mensagem, a que o governador respondeu: - "Você sabe e o Roberto também o
sabe, o peso que tem para mim uma palavra dele. Diga-lhe que vou aproveitar o
Israelzinho, mas o colocarei num lugar onde ele fique de rédea curta, longe de di-
nheiro."

Levei imediatamente a resposta ao Dr. Roberto que se tranqüilizou e procu-
rou tranqüilizar a classe. O governador Francelino Pereira nomeou Israel Pinheiro
Filho para diretor geral do DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica do
Estado. E o Israelzinho acabou com o DAE. Tenho comigo as cópias de todos os
levantamentos ali feitos por expressa determinação do governador Tancredo Ne-
ves, logo no início do seu Governo. Bem, vou parar por aqui, limitando-me tão so-
mente à transcrição de algumas cartas que escrevi ao próprio governador
Francelino Pereira ou a seu respeito. Alguns meses antes da campanha política
que viria eleger o Dr. Tancredo Neves como governador, fui pessoalmente ao Palá-
cio dos Despachos para comunicar ao Francelino o meu afastamento de sua políti-
ca e o meu engajamento na campanha, que se avizinhava, do Dr. Tancredo Neves.
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Depois de uma passagem bastante tumultuada, já que não só a recepcionis-
ta, como o próprio ajudante-de-ordens, para anunciar-me ao governador teimavam
em saber e anotar o "assunto" que eu desejava tratar com o governador, aos quais
fui compelido a dizer que "se eles não sabiam, que o soubessem agora, que nas
incontáveis vezes em que o Dr. Francelino ou o atual governador Francelino fora
à minha casa, em nenhuma delas se perguntou antecipadamente o assunto que
ele desejava tratar". Dessa altercação logo tomou conhecimento o próprio gover-
nador, no andar superior, fazendo com que viesse até mim, e me acompanhasse
até ele, sua doce, eficiente e bondosa secretária Marluce.

Recebeu-me, então, o governador, à cabeceira de uma longa mesa, em cujo
lado oposto fizera aguardar, para despacho, o então presidente do Ipsemg Dr.
Bernardo Monteiro que, não obstante a considerável distância que nos separava,
seguramente ouviu tudo que conversamos.

Por fim, esgotados seus argumentos para que eu permanecesse ao seu
lado, o governador Francelino, comovido, apelou a mim para que o "eventual
afastamento político não afetasse nossa amizade, que ele tinha como inabalá-
vel.

Ao apelo comovido respondi que a relação de amizade estava umbili-
calmente ligada à outra, que, para mim, a relação política era decorrente da
amizade. Muito bem, alguns anos depois, o então deputado F~deral Oscar
Corrêa Junior, em minha casa, transmitiu-me uma mensagem que lhe fora
confiada por Francelino Pereira: - "Se ele, Francelino, voltasse a ser gover-
nador de Minas, repetiria todos os atos e procedimentos que praticara duran-
te o mandato de governador, à exceção do comportamento que tivera com o
Geraldo Santanna", fato que, agora revelado pelo Dr. José Carlos de Lima,
vem esclarecer o constrangimento e o rubor que acompanhavam o Dr. José
Monteiro de Castro, que teve a infelicidade de testemunhar todas as esperte-
zas e tibiezas que envolveram o "problema com o governador Francelino".
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sinal,Por

que~azem ~ 12 meses
para aquela mesma noite,

fato nos faz lembrar~~~~ que agu~r
de uma!

solução favorável para o caso, dentro das diversas alternativas!

o

nerlca, malS ae anallses.

damos seu prometido telefonema,

Você verá, contudo, que o fato não está
inteiramente fóra de propósito.

dA-, Prenhe de la~ de tibi~~~_
~~de evativa!jl~'eJ~

f:i:; aos sentimentos de wna famllia amiga, este caso se soma a tan-
~tos outros igualmente lembrados e reclamados por amigos comuns de

~ãFã formarem conceitos genéricos e sustentarem as análises que!
fozemos do comportamento de um amigo feito Governador.

Belo Horizonte, ••...

""Carissimo Francelino,

EXJ:Io. Senhor

Devo-lhe esta carta, que não' doce, mas ainda é amiga.
Pretendo desenvolvê-la genérica, ~ ••••Zl8 mais analitica, para que!
ela sirva d~ s~pprte &L. ou~ras, obje tivas, sobre caso s especificos,/

h~ ..en...... 1-r f-. oc....•..•..f" LA ~ r •que ~ClWS'.~4P4~. ~ .

P r três razões momentâneas e principais, faço-lhe tal/

Dr. Francelino Pereira dos Santos
DO. Governador do Estado de inas Gerais
Capi tal.

Governador, mas essa
to, e eu já o sabia,

car!j'eagora.
Primeira delas, a surprêja de sua honrosa visita à nes-

sa casa na noite de 24 de outubro p/passado.
~"-'- Fui advertido para o fa-

do dever~etrlbuir pessoalmente a visita doi
formalidade me atormentava.

N~o sei bem se minha,
intOlerância é uma questão de idade, de saúde ou de amor próprio, mas
o certo é que tenho como hercúlea e altamente constrangedora a tarefa
de me fazer sobrepor as evasivas do governante de hoje para receber
e/ou ouvir os amigos de ontem, ainda que estes estejam imbuidos do
inimaginável propósito de retribuir'" visita.

As dúvidas que sua
visita me suscitou, contudo, indicaram-me o caminho mais curto e /
rn~is objetivo desta carta, eminentemente pessoal, poupanco-me,assim,
o constrangimento,

Ela é válida para agradecer, como agradecemos, a
¥isita do Governador à nossa casa, quer tenha ela sido para mim, pa-
ra meu filho Elmar ou para~lia co~o um todo. De qualquer forma
não se pode negar qu é honroso p ra o pai ser expectador de longa
conversa entre o governador e seu filho. _

A segunda, o fato de estar próximo o retorno de
meu filho Geraldo dos EE.UU.

que lhe apontei na~uele malsinaco dia.
HOje}~seu!.-& hábito de deixar com seu interlocutor a expectativa de um ch~

:naco telefônico~ara logo mais;r' L--<.<J r I:k<-->.;-~.'.
A t~rceira, cartas que eu estava fazendo « amigos

e comoanheiros de ontem, justificanto com as mesmas análises e con
clusões que procuro alinhar nesta carta a você, ~eu desapreço pela
palavra"e pelos pleito:; deles~ encaminhados por meu intrrmé-
dio.

Decidi que estas considerações nao deveriam ser, como não o
serão mais, colocadas para terceiros, ainda que amigos, sem que,
primeiro, você as conhecesse. Paço-as, portanto, diretamente a vo-
cê, por uma questão de"ética, em car'ter pessoalj e reservado se
você assim o entencer necessário.

Nossas análises e conclusões são frias, como con-
vem ao Francelin de hoje, e~é mesmo duras como nos impõem os fa-
tos,~<í$?Híi~ Elas poder~o até mesmo !'o9tremeccrnossas
relações de amizade, se você não souber recepê-las e~tir'~rido
pelas verdades. ustou ~ preparado para essa eventualidade:

~'me sent~rei compensado se minhas afirmaçõ s o levarem a no-
vas reflexões e correção de rumos em relação a ~~igos comuns de on
tem.

Pode lhe parecer estranho que este fato,
tão pessoal, se insira no contexto de uma carta que se pretende ge-
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J;amos lá.

IlÓS eu-

tros nãos nos pr stamos a esse papel, v cê o sabe e há den .preen-
der, ••

Das ~Aln:th2, oCf?S? 6i&ifihí4';:2: c:a, ~ tê:;asconver-
sas a que me r Eeri, com Olmigos e compnbhiros nossos de ntem, che-
~/afinal, ' conclusões ( & que tanto nos amarguram, nos
fazem tristes e ~r ssentidos.

às vezes chegamos a ficar perplexos pelo receio do contigio. _
Ainda há pouco, um premi.do recente com um. promoção

altam nte rendosa vangloriava-se ante seus circunstOlntes (e s pre-
mi_dos com altos c~rgos sempre têm circunstantes para ouvir-lhes as
besteiras •.•) da esperteza de haver-se passado desapercebido para
a filiação partidári., numa convicção mixta de ceticismo e àesinte-
resse pelo destino do partido politico de quem o premiou ••.

pouc'?••."
Você o

disse, deixando qU~ Eisionomia refletisse ~~ mixto de satisfação
e ••• de orgulho por sentir-se na condição de poder nos atender.

7 -' Li -J- Naquele momen~o-o.e.. a.. ~ .c..=. C1-'-Ot , ~~c:j~~ proncuncia':lEnto, tivemos a
impressão de qu se despia de todo e qualquer compromissor~

------, "" --~!assumido ao longo de su. promissora carreira. Era de
tal ordem impressionante sua figionemia, que minha mulher, pouco dada

ele tem com você? Será oue E!le se esoueceu?"
Para amenizar o ambiente

~ 'pliquei-lh£ que, n.turalm ntc, o compromisso assumido c~

a essas 1ll5i.li!!IIili_~observações,me interpelou:" •..e o compromisso que

Ess afir
maç;o, ex?losão de sentimento que me pareceu guardado por muito te~
po, deixou-m seguro, e a tantos quantos del£. dei conh cimento em I
caráter r servado, de que você trazi~ no seu subconsciente a aarca
indel'vel da mais pura e grandiosa formação do homem grato, rec nheC . -
cido, e~JeV~~~anter-se atcnto e solidário para com minorias /
regionais que sempre o ajudaram; e para com os amigos que o ampara-
ram nas diversas fases de sua carreira politica, os das horas dif{-
ceis, notadamente aqueles que, à certa altur , a despeito de tudo

~h~~e de tantos, o '. quando ~ descia os degraus Ida escad.
david:o....

. O desmentido do que irnáginávamos, contudo, não tardaria.,.......
Numa entrevista televisionada, quando rnontava o quadro de

seus futuros auxiliares de Governo, você afirmar., c tegóric e elo
q ente)~~l que o fazia livre de qualquer injunçã~ ./
de qualquer ti o e ccm?ro~isso, já ~ue não os possuia.

.fático, voc~ me atalhou, concluindo o pensamento: "...exatamente
n queles u sempre estiveram marginaliSados do Poder •.•".

\

nosco, desde a p~- a hora considerado "mui to pouco", não se inse-
• I'>'~&.....~'S-h::> ;r-....-~c...'o...~~r1a GJC >. )<ll.a-Wil'--- , ~..,.,,-

~::. ~:::: ~~qUandO . 55U-.no", <~miu, conclu1 e? para ela, for~m estas as palavras tcxtuais o overnl
le.b-•...dor: "..•~ m o maior prazer, m_s acho muito---~ --

IM. c.h, ••Jque não homologado, m.s já ~Certa feita, aind
~ Governildor de Minas tivem s um encontro

I --em sua casa, onde analizamos a conveniencia d at ndimento a deter-
min.dos pleitos de companheiros do norte do Es ado, que pretendiam
vê-los r solvidos ainda no Governo transit'rio ue antecedeu ao seu.
Aliáz, o termo próprio não seria "governo transitório", mas" mer(len-
cial, por u~~;~ve~o~ são transitórios, ainda que os ,over-
nantes não ~inevitabilidade .•

A certa altura
de noss co~vers falei-lhe das esperanças que sua súbita c inesp~

e noites de convivi o amigo e descontraido com deles.
Quase todos, senão todos, estão desencantados, frustrados m smo,com
o comport mento do Governador ~

C m não a~ a acomo-
daçã cinica, adotada e sugerida por.incont~veis\~~Pis'di-
cos do Gov rnador, preferim s nos arriscar ai sua~s dizem
a boca pequena que, por mais que se desdenhe e se repuàie o govern~
te, não se joga fóra uns anos de facilidades e favores governamen-
uis ...

ao Governo do Estado desp rtara em cent nas ~~~~ta~rada
de amigos seus e em milhares S!~~~~ de com~anh iros n ss s.

Enf~

Você
nos agradou naquele momento, da mesma forma que também nos agradaria,
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por
tem

6

A Bsses, ausentes das manobras de última hora por uma
~uestão de pudor e até de confiança, você voltou-lhes as costas,
deu-lhes o de:~rezo, quando muito torturou-os e a seus familiares
alimen'ando-lhes ilusões.

rendosos e ~oeminentes postos de mando político e adminis
trgtivo do Estado.

Aos ami~os mesmo, à~ueles que, ao lonço de XRSCX

anos e anos, ainda que po . h t• r camln 05 ortuosos e lonços, ajudaram a
compor seu destino historico de ascensão ao Governo do E5'ado, a
esses, e aos convocados pa~a hora mais difícil, a~e
todos n's da escada da vida, repito,

atenção que sabemos

~

.
']ocê n o b t. . a "ou e SlS r ~ n~nhum desSes. no ccntr~rio, deu-

lhes mUlto malS do que procuravam. Nao acreditamos o ten:~a f~ito
tem~-los, mas pora conc;uistar-lh.eso conv&ülio, :dndc-qu~e
porario.

Pouco atento aos detal~es e circunstâncias que com-
puzeram seu destino, você também sempre +e'.'e_ certo desprezo, desapre
ço mesmo, pelo passado rue lhe terl'asl'd 't d'f( . -~ < o mUl o 1 lC11 e pelas tra-
dições, caras para nós ~ou"ros, que lhe teriam sido iGualmente hostisl
Também por isso que procur.mos com~reender porque lhe bastaram pou-
cos meses de Poder p ~. t, ara que acopesse celere ao convlvio daqueles ~~
que semp~e o ~ejeitaram, quer seja nesta Ca~i~al, quer~noutras
regiões e cidades.

I
Por outro lado, caindo-lhe o po:er nas mãos poucos

d' Be A 'las astaram para que voce viras::e as costas aos verdadel'~os .. • dmlgos
e companhclros.de antes, trocados por estes, os inimigos implac~veis,
e pelos da undecima hora, e pelos bajuladores permanentes do titular
do cargo.

E é nesse mesmo campo, onde a5 recepç~es 500 favo
recidas e favorecem, onde se trocam homen~'_-ens,~, que esseó seus desa
fetos ~ncontram hoje o mais fértil terreno para criticá-lo, para I
~ombate-Io e ao sey Go~erno; óra pela iniciativa, éra pel~ ~desão,1
era pelo silênci~8;J~êÍT om'<,<ão}-ú~ m!:l J.~__~ , ~ __ porqUt.rIlBU5e "entem
encorajados par~ contraditar o que está em moda: ridicu arizar o G~
vernador.

Ao lado disso, cresce de valor
nossa contribuição, quando não somente nós como s us desafetos,
seus adversários;4I' seus inimigos tinharof\"mponto em comum: o de que
você jamais passaria de um~de?utado.

Passados agora 2 anos e 8 meses do dia em que assu-
miu o compromisso, sem que até ontem o cumprisse. não o ve jo mais
com os mesmos olhos que o vi naquele dia, s mesmos que o viam ao
longo dos an s anteriores ~quele dia.

Gksconfio agora. de que
você está entre aqueles que, "ajudados não perd am. aos que foram:
testemUnha da desdi ta deles" •••

Naquela entrevista televisionada, você já nos prev~
nia de que não iria cumprir não só aquele compromisso específico,
claro, expontâne , assumido com postura e forma e~oqOente •• Prev~
nia-nos mais, a todos, da inexistencia de compromissos morais e /
tácitos que se construir~~ ao longo de sua carreira politica" de
cujo êxit , que~éframos, quer não o queiramos, o Destin nos
fez participantes valiosíssimos e até mesmo decisivos. Creio mesmo
qu~ essa nossa participação se fez por convocação Divina para com-
por o destino de um homem, tantos foram os conselhos e até as ame~
ças que recebemos para não fazê-lo.

se tivesse recusado o mesmo pl~ito com uma justificati,a qualquer.
Sabemos que governar é r sistir, sobretudo negar, mas entendemos
indigno submeter-se alguém, notadamente ~~a família, à tortura do
adiamento indefinido da solução de um problema seu, pior ainda,
quandoaalimenta reiteradamente, qúer>diretamente,-quer,arravés de
amigo comum. f#

E veja você como é o
destino. Aqueles que sempre o combateram ao longo de sua carreira,
alguns de forma inclemente, indigna e até deshumana, mais recente-
mente os que conspiraram contra sua possiv 1 escolha para governa-
dor, os que manobraram com outr~s candidaturas, os que se apressa-
r.am em tentar opor vetos a seu nome, os que se compuseram com ou-
tros candidatos, os que o neglicenciav~~ ~ncalhavam, os que
jamais concordaram com sua presença ao êIiIi%e •• ou no circulo de
suas relações, ~ o consideravam um ser inferior,
vindo de outras bandas, todos esses, ou quase todos esses~estã~

_ ••~fretamente e/ou através de prepostos e parentes seus)aboletados
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Vejamos, doutro ângulo, a oportunidade que tive de

Na mesma oportunidade dequeleoaxBx nosso encontro,
voc~me afirmou ser nossa região muito pobre de homens capazes,Que
pudessem ser aproveitado:;. Lembrei-lhos alguns nomes, dentre os
quais um quo s~ sobressaIa, tonto ou mais capaz que os mais capazes
do atual Govôrnoj toe digno, honrado e probo, e tão excessivamente
correto, quanto os que mais xe destacam neste campo no seu Governo.
A lombrança diluiu-se ao sabor de suas conveniôncias.

~Ja segunda etapa da composição de seu G,2
vefno, fui levar-lhe a preocupação ••••IaCl~••~de amiços comuns /
com o notici~rio que dizia da possl~el convocação de determinado/
cidadão para dirigir setor do executivo Que, dispondo de recursos
vultosos, carecia de dirigente mais respons~vel.

'focê me dis-e cue
pudesse t~anquilizar a nossos amigos porqueareferidc cid~dão não /
seria confiada a direção dac;uole órgão. Que tanto qu,nto ou mais /
que nós, você é quem bem conhecia ao cidadão cogitado e a seu com-
portamento. Mas, continuou você, tinha o dever de dar a ele um l~
gar, dentre outras razões, destacava a de ter-se feito permanente
e solidário na,ueles momentos que precediam a formação do Gove:no.
Mas, arrematou, dar-lhe-ia sim um lugar onde ele tivesse as "£seLeaa

~m J!.!!fl! ~ecurscs;;'.
Poucos dias depois surpreendeu a to-

dos confiando DO citado cidadão a direç~o de um órgão de grande
dimensão e recursos. E ainda teve a preocupaç~o de distinguir-me
com um chamado para anunciar-me a "boa nova".~

Não entendi o por-
que de se premiar a alguém pela rezao principal dele ter-se feito
presente e solidário com o Covernador quando este iniciava sua /
gestão. Ao contrá~io, quem ploiteava como ele, um lugar qu~l~uor,
deveria ter-se permanocido quando não ausente, pelo menos m~is /
discreto, até por uma cuestão de pudor.

f.as vejamo~ como s~o ~s coisas, como elas se mo~
tam. Sobre a já atribulada e anárquica presença desse cidadão à /
frente de órgão para o qual fora nomeado então, o Governador con-
cluiu paro mim, em recent conversa, que X~HBiB ele não passava de
um "mogoloide" •• Anctado, rocorri ao dicionário mas não encontrei
!sinônimo p:na o adlletivo.

Um renomado psiquiátra, contudo, escla-
receu-me a dúvida. Citado cidadãc jamais poderie ter noção de pudor ••

Abrindo um p3rêntesis, o órcão "sorteado" conti-
nua dirigidc por esse cidadão; O nomeadc ~elo-rov<rnado~com a preo-
cup~ç5o de manter-lhe lias r~deas curtas n~ gestio de recursosll

, um
pródigo •••

sentir-lhe extrava:;ar-Je.

, por, .

Houve, é verdade, ilgu;:last
raríssimas e honrosas exceções, convocações para cargos ~uito aquém
de suas capacidades e de suas pltencialidades na escala de diyeit3s.

Ao I ngo de minha vida pública e particular, pri-
vei da amizade, da confiança e do respeit~ de alguns homens qu ti-
veram êxito em sua carreina. Comunguei com eles, sem que o soubes-
sem, de um sentimen~ual fui acmmetido diversas vezes. O
de que, sempre que -a-tllIgintt7S qualquer parcela de poder, somos CO!ll-

pelidos por u~a força interior e superior a recorrer aos n ssos ami-
gos maiores, nio mais para lhes pedir sacrifício e solidariedade,
~as para deles indagarmoj de suas necessidades maiores, das de seus
familiares e das de seus amigos; das necessidades que, integràndo-se
às nossas preocupações, pOSSim ser resolvidas com o nosso auxilio e
o da força da posição que atingimos, sem que para tanto seja neces-
sário renunciar-se a qualquer principio de ordem moral ou colocar-~
em jogo o interesse público,.••• M,

Pois bem, meu caro Prancelino,
não conheço e não tenho noticia de nenhuma palavra sua a qualqurr
imigo das horas dificeis para indagar-lhe de sua situaçio,da de seus
f~~iliares e da de seus ~igos; para dizer-lhetda possibilidade de
poder sanar-Ihetalguma dificuldade, ~és~o que pela palavra, ainda
valiosa, do Governador em muitos meios.

~
Ao contrário, como já o disse, você os desprezou e procurou

esquecê-los, naturalmente por que, privand da intimidade deles aO~
longo de anos de labuta, pode sentir-lhes as dificuldades e
sabê-lOS carentes e necassitad s. Por isso, insensível, você apren-
deu a conviver com~"\s dificuldades R&@e m)ec:~

de seus amigos, sem se permitir contaminar-se por um sentimento
maior de SOlidariedade, sem se permitir compartilhar-lhes os sofri
mentas. Acho que você aprendeu isso na crueza da luta para sobrepujar
sua~ próprias dificuldades} o~noutro meiol~~u4.rdei-

"V'<-'hl:J.-. ,I.. o-<...oo.S cfk-.<-o,,--u ~-Ic~,,--,_
~9~ se abgOli~
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P~rece-nos que não estijmos sozinhos pensando e agindo
assim. Agora mesmo, res?ondendo aos que pretendiam lhe criar inco~
patibilidades , o Presidente Reagan assim ~iu:

"Não vou separar-me das pessoas que nos elege
ram e nos colocaram nesta p.siçio, sej~~ quaIs
forem as circunstâncias e as surprezas que /
Poder nos reserve."

Assim meu caro Francelino, para nio me alongar mais,
quero contar-lhe uma passagem da vida pública mineira que se tornou
presente às minhas c nstqntes reflexões.

Era o dia e a ho~a da t:r.!ns
missão do cargo de Governador. 8ias Portes, derrotado, transmitia
o Poder a Magalhães Pinto. Eu me achava na Praça da Liberdade, o~
servando. À porta do PaláCio, indócil, a massa udenista preparava-
se para vaiar, apedrejar, agredir ao ex-governador que estava pres-
tes a sair. Derepente um sussurro e a afluência para a porta prinEi
pal do PaláciO, era o pont culmin~nte. O dr. 8ias Fortes despont~
ra; um velho amigo segurava-lhe um guarda-chuva, poupandO-lhe I
r stc do sol aaustic te; estava ele cercado por um grupo de ,ami
liarcs e amigos tão numeroso quão solidário e resoluto, tão deste-
mido e disposto ao revide, lia-se na fisionomia uniforme, que nin-

, .~~-~,guem da mas~o~~ adeanter-se ma~~x~g~vernador, que tambem
se mostrava alii~O\.e digno.; olhil!\dotom:gesdem para a massa ele --W;~': .ôSl rgulhos~...a:.iforquel ~

com ele o grupo ql!.etambem houvera ~ com ele; as poucas
().w~~~~vai s foram se ~ diante da masnitude e do comportamento al

tivo e solidário do grupo amigo. O Dr. Bias Fortes, s~o pedir,
tenho certeza, estava recebendo o reconhecimento e a solidarieda-
de pelo que havia construido, sem que para tanto houvesse ferido
aos interesses do Estado ou manchado a tradição de honradez e dig-
nidade dos çu~tecederam no carg •

Receio rue você não tenha essa c bertura e essa \. "'g:--~ ../ ~

\

solidariedade na hera derradeir~ Aliadps eventuais o ;: SBS~
.t-fI,dJ.~ 4-0 "'C"~__J~~,1-<<--",_ -z2-h,l.-, o{, Crt.<.!_ ~I'~'"

~_~Q rhr_~ '!rnJ'Pd_-

QUanto a mim e aos
meus, _inda não ~detiv~ análise da possibilidade.

:omposto, enfim, seu Governo em seus diversos e"colões
conclui solit;rio Que os de nossa região, ue n"o sao poucos, não /
perdem para a maiori~ dos aproveitados, quer no campo da competência,
quer no da conduta pessoal e reputação ilibada, quer no da responsa-
bilidade e dd sensetez; da!, estou certo, da!!, do Norte do Estado,
nenhum "mcgaloide" ,pleitearia qualquer ca~go. {r~ ~I--'~I'~ ~-u. ••..

Cv~"--",,,, -\. ,....•..•.~J()I r" t-e:t L4-~, ~ BIIBl'UI:h:a divis.,!!
mos justificativas para se negligenciar nossa gente.

Representativo de minorias municipais por excelência,
a elas você se dedicava com uma presença fisica e epistolar invejá-
vel e aparentemente amiga. A tal ponto se decicava Que, a certa al-
tura de sua carreira fui compelido a advertir-lhe para a necessida-
de de umo nova po~ture que considerasse içuaJmente o]cumQ~ "maiorias"
j; componontes, também, de sua sustentaç~o politico-eleitoral.

e mineiro do Norte, sofrido o confiante, transforma-
se om preza fácil dessas atenções, por uma ~uestão do sua própria
formação, a de f~zer-se ami~o leal, dedicado e incondicirn~l de tan-
tos qu,ntos, de fóra principa:mente, lhes p'reçam sensíveis ~s suas
agruras e se afinam com os seus sentimentos." Ele não imagina jamais
que alguém possa p~recer-~e amigo sem que tal sentimentc brote do /
fundo de seu soro ~

Por isso sofremos muito quando scmos~f , no
campo de tais sontimentos.

Do tudo que analisamos, das posições e ccnceitos que
nos foram colocados, concluimos com tristeza que tentcs e tentos /
anos de convivia e labuta e as amizades ccnstruidas pela afinidade
aparente, que nos pareciam consolidadas na aspereza da luta e pelas
dificuldades transpoEt~s nada significavam para você. Concluimos quo
vocÊ simplesmente nos tolerava ccmc ponto de apoio para atinnir o
que no fundo almejava, o conv!vio,~a~cerià)e a amizade, a~nda que
falsos e fugazes, com o inimigo, o adversária, os que compunham uma
falsa elite que você aindá não conseguira atingir, o que certamente
admitia ser um estágio superior da sociEdade.

.obreveio-lhe, então,
a oportunidade para trocar de amigos •••

~~o no~ prestames a isse, nao nes conformamos com is
50. Cantinuuremo~ carno sempre fomes e somo~. Recontecicoz a Deus, ~os
nossos antepassados, aos velhos ~migos e e tradição mais cara, que
nos parecem pouco ou nada ~ignificarem pare você, pelo que somos,
pelc que possuimos, pelo que almejamos, e pela nos:a permanente dis
posição para a luta p ro so~repuj3r as dificuldades mcmentâneos. -

Não
trocamos de amigos por iniciativa própria.

212

rosos, você
S m s gene-

sabe; mas tamb'm s mos severos quando analizamos
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s u conh c' nto OS leme s . cons Uenci S qu nvolver o I
caso, inelusiv do tu 1" t O 9 ud do Juiz OUv ir I
L it •

No Governo Tancredo Neves
(1983-1984)

Certa noite em Montes Claros, recebo um telefonema do senador Tancredo
Neves, chamando-me a Belo Horizonte no dia seguinte. Encontramo-nos, então,
no Hotel Del Rey, oportunidade em que me comunicara sua disposição de dispu-
tar mais uma vez o Governo do Estado, face às eleições que se avizinhavam.
Antevia uma possibilidade concreta de vencer as eleições, face ao descontentamen-
to e à ansiedade que se apoderaram do eleitorado dos grandes centros urbanos do
Estado, notadamente Belo Horizonte, onde certamente teria uma significativa vi-
tória. Neutralizaria uma possível derrota na região que tem Juiz de Fora como
centro com uma grande vitória na região de Contagem e teria uma situação equi-
librada no Triângulo, asseverava Tancredo.

Não obstante, por maior que fosse a diferença em seu favor nesses centros
mais desenvolvidos, não via como safar-se nos pequenos municípios ("burgos po-
bres", como viria a chamá-los, depois), em particular no Norte do Estado, onde
não conseguira implantar seu Partido, o PMDB, o que aumentava as dificuldades
com a instituição das sublegendas e a vinculação de votos. Não via, continuava
ele, como sensibilizar aquela gente, governista por uma questão de sobrevivência,
alojada nas sublegendas Arena I, II, e até m. Tinha uma idéia, a do voto em bran-
co, (o que depois viria a ser chamado" "voto camarão"), mas como atrair uma
corrente local, de preferência a minoritária, porque esta vinha sempre apanhan-
do da majoritária? - concluía um Tancredo atormentado.

Dispus-me imediatamente a abraçar a causa, porém, antes que ela se tor-
nasse pública, tinha o dever de comunicar minha posição ao governador
Francelino Pereira, no que fui estimulado por Tancredo. Em seguida, a quatro
mãos, elaboramos um modelo de documento, espécie de contrato, via do qual eu
me comprometia a dar total cobertura política àquela corrente (de preferência a
minoritária no município, repito) que, comprometida numa das vias do documen-
to, houvesse adotado o "voto em branco". Por outro lado, o doutor Tancredo su-
geriu e afinal me deu uma carta-documento, dizendo.se responsável direto pelos
compromissos que fossem assumidos por mim, cujo texto original, é o seguinte:
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'ARTIMANHAS MINEIRAS - (Rogério Coelho Neto)
'No Rio mais vale a sociologia do que a economia e a politica. Em São Paulo prevalece a economia. E

Minas é o império da politica". - Essa frase foi dita para um politico mineiro, há duas semanas, se tanto, pelo
ex-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, Golbery do Couto e Silva. O politico mineiro buscava,
naturalmente, melhores explicações para o Insucesso eleitoral do PDS em seu Estado.

De posse da frase, que guarda a linha enigmática com que Golbery procura sempre marcar suas análises
e conversas politicas, o Iider do PDS mineiro, mais aliviado, acha agora possivel chegar, sem muitas dificulda-
des, às causas e efeitos da derrota do seu partido. Ele mesmo, procurando traduzir o pensamento do ex-Chefe
do Gabinete Civil de Figueiredo, descobriu que a união entre as correntes dos extintos PR, UDN e PSD, que
subsistiram ao bipartidarismo, só funcionou desta vez na oposição.

Fraccionado no PDS, o tripé constituido por lideranças naturais que emergiram dos três grandes partidos
que Minas conheceu, desequilibraram o jogo eleitoral. Já é improvável, hoje, por isso, estabelecer, apenas, como
causa da derrota pedessista, a imposição pelo Palácio do Planalto da candidatura do ex-ministro dos Transpor-
tes, Eliseu Resende. Fosse outro o candidato e, talvez, a unidade das três expressivas correntes politicas, tam-
bém negasse fogo ao PDS. Pois, para mantê-Ias unidas, é necessário, antes de mais nada, um forte carisma e
poder de liderança. Atributos que nenhum Iider pedessista, dos que estão em cena, oriundos da UDN, do PSD
ou do PRopoderia ostentar em condições ideais de confronto com Tancredo Neves.

Nos erros e acertos, pois, de uma disputa plebiscitária, como foi a eleição em Minas, ganhou quem melhor
compõs interesses de perristas, udenistas e pessedistas. Isso explica muitas coisas e desnuda até fatos que
continuaram inéditos, contada a ultima urna. Como a decisão de Geraldo Santanna, um ex-coronel do PR, com
QG cativo em Salinas. Santanna brigou com o governador Francelino Pereira, a quem sempre garantiu vota-
ção farta numa extensa área do Vale do Jequitinhonha, muniu-se de Cr$40 milhões e percorreu 48 mil Km de
estradas, dois meses antes das eleições, para desmanchar esquemas prévios que havia montado para o PDS.

Nas diferenças que marcam o poder de fogo do tripé PSD, PR e UDN dentro do PSD e do PMDB, respec-
tivamente, tornou-se conhecido agora, pela indiscrição de um velho pessedista, um gesto altaneiro de Tancredo,
ao saber da decisão de Geraldo Santanna em ajuda-lo. O governador eleito de Minas chamou o antigo coronel
do PR a Belo Horizonte, cumprimentou-o pela atitude e não ficou só nisso: entregou-lhe uma carta-compromis-
so pela qual avalizou os contatos que ele já havia realizado e os que viessem a ser acertados em seu nome.

Dentro do PMDB a composição das forças oriundas do PR, PSD e UDN não foi perfeita, apenas, na cam-
panha. A unidade necessária do importante tripé politico continua a ser mantida neste instante em que Tancredo
realiza as primeiras consultas para formar o seu Secretariado e escolher os futuros dirigentes dos órgãos mais
destacados do segundo escalão da administração de Minas. Dessas conversas preliminares participa o Vice-
governador eleito, Helio Garcia, e todos os perristas agregados à Oposição.
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Meu caro Geraldo Santanna, Mais uma vez venho agradecer-lhe o apoio que nos vem dando nessa campanha
pelo Governo do Estado, em que nos achamos empenhados. Conto, ainda, com a sua ajuda para dar solução
aos problemas políticos dos municípios, onde o amigo conta com relacionamento de amizade. Nestes, onde só
houver forças situacionistas, fica você com plenos poderes para todas as articulações que a seu critério, sejam
úteis à nossa causa. Dou-lhe plenos poderes para todos os compromissos, que uma vez assumidos passarão
a ser meus, que os honrarei em toda linha. Com os meus agradecimentos, aqui fica o sempre seu, Tancredo
Neves.- B.H. 13/6/82.
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É natural que a escolha do Secretariado de Tancredo obedeça às mais elementares linhas de cautela. Afi-
nai, ao principal líder do PMDB nacional, na discussão da tese da conciliação de correntes ligadas ou não ao
Governo Federal, é recomendável manter a unidade das forças que o levaram à vitória. Pouco se sabe, assim,
de quem vai ocupar este ou aquele cargo, além da pacífica indicação do ex-deputado udenista Bento Gonçal-
ves Filho para a Presidência do Banco de Credito Real. Como há dois bancos oficiais no Estado, é quase cer-
to, seguindo-se uma linha natural de raciocínio, que a presidência do outro (o Banco do Estado de Minas) seja
entregue a um pessedista ou a um perrista.

Um outro ex-deputado udenista, Dario Tavares, está praticamente escolhido para a Secretaria de Saúde.
Se puder, Tancredo faz do deputado Renato Azeredo, seu braço direito junto com Helio Garcia na
esquematização do extinto PP, o prefeito de Belo Horizonte. Azeredo seria o hibrido que Tancredo gostaria de
ter à frente do Executivo da capital mineira. Mas, se as pressões de grupos mais radicais do antigo PMDB, que
defendem o posto para o senador Itamar Franco - ou alguém a ele ligado- perdurarem, Azeredo acaba secre-
tário de Governo.

Ao PDS, neste show de competência que o governador eleito pelo PMDB começa a oferecer, resta muito
pouco. A sorte do Partido do Governo no Estado que é, para Golbery, o grande império da política brasileira
depende da recuperação de Aureliano Chaves. É o Vice-presidente da República o homem indicado pelo Palá-
cio do Planalto para tentar recompor as cinzas pedessistas, numa encruzilhada onde será dificil divisar se é
melhor entregar o que sobrou ao udenista Rondon Pacheco ou ao pessedista Ozanan Coelho, ambos em luta
de vida ou morte. O PR, se ainda tem alguma coisa a ver com o PDS, por enquanto está alijado de cena.

(JORNAL DO BRASIL - OPINIÃO -, sábado, 15/1/83).

Dali fui ao Palácio da Liberdade, onde, após conturbado acesso, como já dis-
se, dei ao governador Francelino Pereira, este visivelmente chocado e emociona-
do, na presença de seu auxiliar, do Ipsemg, Dr. Bernardo Monteiro, a notícia da
minha decisão, já descrita no capítulo próprio. Voltei ao Hotel Del Rey, transmiti
ao Dr. Tancredo o que havia se passado, concluímos nossas conversas, devendo
confessar que, ao nos despedir-mos, não se esqueceu ele de me indagar se eu esta-
va preparado financeiramente para a tarefa, ao que respondi afirmativamente. En-
cerrou ele com essa recomendação: - "Se lhe faltar algo, procure a viúva do Cel.
Antônio Atahyde, mãe do nosso saudoso João". Dei conhecimento dessa passagem
ao Dr. Antônio Augusto Atahyde, em Montes Claros, sem que a ele houvesse pedi-
do qualquer ajuda. Mais tarde, na campanha de Tadeu Leite para prefeito de
Montes Claros, procurado por ele para uma ajuda, transmiti o pleito ao Dr.
Tancredo, tendo este me repetido a mesma recomendação, com o acréscimo do
nome de Osmani Barbosa, sendo certo que, dessa vez, a viúva do Cel. Antonio
Atahyde, pelo seu filho Antônio Augusto, e Osmani, este por seu irmão Neném,
deram substancial ajuda para aquela campanha.

E fomos vitoriosos.

Pronunciado seu memorável discurso de despedida do Senado, logo após re-
tornar a Belo Horizonte, o Dr. Tancredo, certa manhã, telefonou-me chamando
ao seu apartamento na Praça da Liberdade, para onde me desloquei imediatamen-
te. Lá chegando, encontrei o apartamento literalmente tomado de gente, lembran-

220

TANCREDO NEVES E
HÉLIO GARCIA,

AO GALOPE DO SONHO
EDA HiSTóRIA.

"...Na dura campanha que ambos enfretaram para convencer a esquerda peemedebista mineira de que um novo
tempo político estava se descortinando no horizonte houve um lance que definiu a eleição e tirou o tapete do
candidato do PDS, o ex-Ministro dos Transportes, Eliseu Resende.
Esse importante lance foi jogado por Hélio Garcia, ao atrair para a campanha da chapa que integrava a figura
de Geraldo Santanna, um dos coronéis mais atuantes da política mineira, dono de uma liderança incontestável
sobre municípios tradicionalistas que nasceram ao longo do Vale do Jedquitinhonha. Rompido com o governa-
dor Francelino Pereira, que comandava a campanha de Eliseu Reende, Santanna adotou a chapa Tancredo-
Hélio Garcia e conseguiu levar prefeitos e vereadores que o seguiam a anular, numa região marcada pelos
chamados burgos podres - cidades onde o chefe politico prende e solta, demite e admite funcionários e dá
realmente as cartas de mão no complicadojogo do poder -, quase 200 mil votos que dariam a vitória, sem dú-
vida, ao candidato do PDS.
Santanna tornou-se, mais tarde, o grande braço direito do governador Tancredo Neves na esquematização da
interiorização do PDMB. Hélio Garcia, ao substituir Tancredo, só fez ampliar os poderes do coronel sagaz e
experiente, natural de Salinas. Bem ao estilo mineiro, Santanna transfere sempre todas as suas glórias para os
chefes maiores, preferindo, por instinto, o seguro mergulho nas águas do anonimato. Secretário de Assuntos
Politicos de Hélio Garcia, o coronel de Salinas despachou, na campanha eleitoral do ano passado, do seu ga-
binete de trabalho no Palácio dos Despachos, os certeiros torpedos que atingiram em cheio os frágeis pilares
que sustentavam a candidatura do dissidente peemedebista Itamar Franco no interior mineiro.
O importante na atuação política de Hélio Garcia - e Geraldo Santanna é um exemplo disso - é a sua capaci-
dade para formar equipes de auxiliares e com elas ocupar espaços ilimitados. Assim foi quando presidente da
Caixa Econômica Estadual, como Secretário de Interior e Justiça mais recentemente, como prefeito de Belo
Horizonte e governador. Sem ser centralizador, Garcia sabe, no entanto, reservar para si, em todos os cargos
que ocupa, o poder final de decisão. Seu estilo, administrando ou fazendo politica é do rompedor, o que lem-
bra um pouco os seus tempos de centro-avante cobiçado pelos formadores dos times de pelada nas várzeas
de Santo Antônio do Amparo. Do tipo apostador, de 1982 para cá está ganhando tudo, sem se importar com as
constantes investidas dos adversários que procuram viciar a sua roleta preferida..."

(Tópicos da reportagem produzida, logo após a vitória, em encarte especial, pelos jornalistas J. D. Vital e Ro-
gério Coelho Neto).
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do-me bem, da figura inconfundível do Dep. Nilson Gontijo. Fui imediatamente
introduzido numa sala de portas corrediças, cerradas imediatamente, lá ficando o
Dr. Tancredo, o vice Helio Garcia, o Dr. Renato Azeredo e eu. Ato contínuo, o Dr.
Tancredo, virando-se para mim, foi logo dizendo: - "Se o trabalho que lhe enco-
mendei ficou pronto, leia-o, por favor." Com base neste roteiro,

r
I
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fiz-lhe uma longa exposição histórica de "critérios de convivência", desde os cha-
mados "protocolos de convivência", adotados desde as eleições de Juscelino e Bias
com o Partido Republicano, lendo-os todos na íntegra, passando pelos já então
chamados "critérios de convivência" adotados pelos governos udenistas, uma ques-
tão de semântica somente, uma vez que todos significavam, afinal, restrições à
vontade e poder do governante.

Eles solucionavam os problemas políticos e até administrativos de forma
automática, independentemente da vontade ou do conhecimento do governador.
Para o caso presente, de lutas fraticidas entre correntes pmdbistas, apresentei,
então, três opções, para dizer ao governador Tancredo que, escolhida uma alter-
nativa por ele, qualquer burocrata a executaria, proporcionando-lhe grande tran-
qüilidade para dedicar-se exclusivamente aos grandes problemas e interesses de
Minas e do Brasil. Assomaram à janela que dá para a Praça da Liberdade, o vice-
governador Hélio Garcia e o Dr. Renato Azeredo que, não obstante silentes, ob-
servavam de soslaio o desenrolar do diálogo entre o governador e eu.

O Dr. Tancredo foi logo dizendo: - "Eu não vou escolher opção nenhuma,
isso ficará a seu cargo que escolherá a que você entender melhor para mim." Vol-
taram a assentar-se novamente o Dr. Hélio e o Dr. Renato, absolutamente silentes,
mas atentos. Disse eu, então, ao Dr. Tancredo que, como já havia dito, qualquer
burocrata se desincumbiria daquela missão e que eu, não obstante muito honra-
do, não poderia ficar em Belo.Horizonte, razão por que não poderia servir direta-
mente ao seu Governo. Fazendo-se de mouco, o Dr. Tancredo indagou-me, - "Quais
os compromissos que você assumiu em meu nome durante a campanha?" - "Não
convencionais, só um compromisso, com um auxiliar do trabalho" -"Que significa
não convencionais, Santanna?" - "Porque à exceção de um lugar no Conselho de
Administração do Crédito Real, todos os outros, que eu chamo de "convencionais",
nada mais são do que cobertura política aos grupos que ficaram documenta-
damente conosco na eleição." - "Muito bem, disse Tancredo, fica o Hélio aí com o
Renato e você venha aqui à cozinha comigo, que estou com fome". Saímos os dois
para a cozinha, onde u'a mesinha com café, leite, pão e manteiga já esperava por
Tancredo.

De passagem, devo ressaltar que ali fiquei sabendo que o Dr. Tancredo mo-
lhava no café com leite o pão com manteiga que estava a comer. E comia bem.
Disse-me ele, então, ao sabor do café com leite: - "Não fique me criando caso, pois
preciso definir as pessoas que no Governo vão lidar também com minha família,
no caso o Renato e você. Você vai .ser o chefe de Assuntos Municipais que futura-
mente vai se transformar em secretaria, segundo a vontade do Hélio e minha. E
agora já posso definir com eles a composição definitiva do Governo já que você
não fez nenhum compromisso de maior envergadura em meu nome. E estamos
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conversados, assuma o gabinete de Assuntos Municipais e vamos trabalhar. E con-
voque seu amigo para o Conselho do Credito Real." Voltamos à sala de portas cor-
rediças onde estavam o vice-governador Hélio Garcia e o Dr. Renato Azeredo, fa-
lando-lhes o governador Tancredo Neves: "Está tudo certo, o Santanna vai tomar
conta dos problemas municipais. No seu relato, mostrou grande conhecimento de
causa e competência ... vamos continuar". Despedi-me então e fui para casa aguar-
dar a posse.

Ao tempo em que atendia os pleitos e resolvia os conflitos entre as correntes
pmdebistas nos municípios, recebi a recomendação do governador para implantar
diretórios em todos eles, de preferência (sempre, sempre repetida) com correntes
políticas locais que, minoritárias, estiveram na oposição. Pouco tempo depois, é
deslocado para tratamento em São Paulo, o secretário da Casa Civil deputado
Renato Azeredo, onde, após longo tratamento, veio a falecer.

Ao final do velório, no saguão do Palácio da Liberdade, o governador
Tancredo Neves, emocionado, pronunciou um discurso de despedida que atingiu e
emocionou a todos. Realmente, vivendo lado a lado com o secretário Renato
Azeredo ao longo de muitas décadas, o governador Tancredo Neves foi tomado de
forte e visível emoção, no que foi censurado por alguns "udenistas", segundo os
quais "o Poder e seu Titular não podem ser tomados por emoções", sejam elas
quais forem. Eu prefiro ficar com a emoção, a despeito do protocolo. Passado o
lamentável episódio do falecimento do secretário Renato Azeredo, voltamos à ro-
tina política e administrativa. Anuladas as eleições municipais de Capelinha, como
já me referi, o governador Tancredo Neves recomendou-me efetiva ação no senti-
do de que revertesse o quadro político naquele município, transformando em re-
tumbante vitória a derrota que há pouco havia atingido o PMDB local. Era, como
já disse, a primeira eleição que se feria durante o novo Governo.

De uma derrota por cerca de 800 votos, revertemos o quadro e nosso candi-
dato, o velho "Seu Mingo" vencera, já agora, com uma diferença superior a 2 mil
votos.

Dr. Tancredo Neves passara cerca de duas décadas num verdadeiro ostracis-
mo, sobrevivendo das repercussões, País afora, das limitadas, mas inteligentes,
cultas, equilibradas, construtivas e respeitadas entrevistas que, não obstante a
dimensão continental e muitas vezes a censura, mantinham-no sempre como ob-
jeto de discussões e comentários, em evidência respeitosa, portanto. É que
Tancredo, detentor de inteligência fulgurante, vasta e inusitada cultura geral, com
a palavra fácil e polida, grande senso de oportunidade e equilíbrio inconfundíveis,
ao tempo em que se fazia respeitar e vira suas palavras se multiplicarem Brasil
afora, confessava-me agora, como governador de um Estado síntese do pensamen-
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to nacional, necessitar de um cenário no qual tanto fosse ouvido, como acolhidas
e difundidas suas idéias.

Certa noite, ao correr de um despacho, como comumente ocorria, admirado
à distância por Simão Casassanta, que, segundo suas próprias palavras, assim os
apreciava como se assistisse a um filme, o Dr. Tancredo me interpelou se não me
ocorrera algum cenário nacional que pudesse ser acolhedor e difusor de sua pala-
vra e suas idéias, repetia, ao que lhe sugeri as reuniões do Conselho da Sudene,
do qual o governador de Minas fazia parte, como, de resto, todos os governadores
do Norte-Nordeste. Como de seu hábito, o Dr. Tancredo me apontou diversos in-
convenientes de sua presença em tais reuniões, notadamente porque, certa feita,
havia dito que o "PDS era o partido do Nordeste", a cujo texto parte da imprensa
interpretara como "partido dos subdesenvolvidos". Mesmo assim, nesta mesma
noite, o Dr. Tancredo me disse disposto a freqüentar aquelas reuniões. Certamen-
te, já de caso pensado, há muito ele já havia tomado essa decisão e estava apenas
me provocando sobre as possíveis reações ... E poucos dias depois, foi à reunião do
Conselho da Sudene, onde, como único governador de oposição fez-se ouvir com
respeito e admiração e de lá voltou entusiasmado com o calor da acolhida e a ca-
pacidade dos governantes nordestinos.

A seu turno, ali marcou época e fez reacender nos governadores nordestinos
não somente admiração e estima, como a solução política já ocultamente ansiada
pela Nação. Noutro despacho, falou-me da cordialidade, do afeto e do carinho com
que fora recebido e ouvido pelos governadores nordestinos, pela unanimidade do
Conselho da Sudene, enfim, "grande formador de opinião nos altos conselhos di-
rigentes da Nação naquela hora."

O ministro Golbery, de Brasília, onde fui a seu chamado, dentre outras con-
siderações, falou-me do sofrimento por que o Tancredo deveria estar passando,
pois tinha muito poucos com quem conversar, "sua maior virtude e paixão"; "que-
ria aproveitar nossa ligação para fazer chegar ao Tancredo seu sentimento de que
precisavam instituir um canal entre eles, para troca de informações e idéias".

Passei esta mensagem ao Dr. Tancredo e este imediatamente me falou no
Chico (Dr. Francisco Dorneles), amigo de ambos. Levei ao ministro Golbery esta
indicação, com a qual, para minha surpresa, não se entusiasmou ... "O Chico é
muito conhecido aqui, e por isso muito visado... não pode passar nesta rua que os
comentários logo surgem sobre nós." O ministro Golbery fez-me, então, portador
de um livro para o Dr. Tancredo - "Memoire de Raimond Ayron". A partir daí,
não fiquei sabendo que rumo as coisas tomaram. Talvez tenha prevalecido a su-
gestão do Dr. Tancredo, até porque, a certa altura de nossas conversas, o Dr.
Tancredo me dera um conselho: - "Santanna, nunca se torne íntimo de militar,
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seja ele da ativa ou da reserva, Trate-o bem, com respeito, com afeição, mas sem-
pre com uma certa dose de cerimônia e distância pois, em qualquer dificuldade
entre eles, o civil é quem sai perdendo."

Mas o certo é que, sempre que eu ia a Brasília, avisava ao Dr. Tancredo e
ele, como o fazia em relação aos constantes contatos que me sabia ter com José
Monteiro, com quem não tinha as melhores relações, diga-se de passagem, nunca
deixava de me recomendar: - "Não deixe de fazer a boa política." O certo é que o
ministro Golbery, cada vez mais cauteloso, nunca deixava de mandar uma pala-
vra amiga ao Dr. Tancredo. E me fizeram concluir que, não obstante ser um civil
e o outro militar de grande estirpe e alta patente, não obstante jamais os ter vis-
to lado a lado, juntos, eram, tenho certeza, grandes amigos, talvez afinados pela
inteligência e cultura que os destacavam.

Devo confessar que o governador Tancredo Neves, com quem despachava
amiudadamente, jamais me deixara transparecer seu desejo de chegar à presidên-
cia da República, porém, desde o momento em que me demonstrou sua preocupa-
ção com um cenário para falar e ser ouvido, quando lhe sugeri o Conselho da
Sudene, o que ele certamente já tinha na cabeça, senti e vi com meus próprios
olhos e meu "sexto sentido", que ele estava "remando de costas em direção ao
Planalto." E disso, também tenho certeza, logo se apercebeu o vice-governador e
prefeito de Belo Horizonte Hélio Garcia e o doutor Ulisses Guimarães, que, a par-
tir de então, vez por outra em Belo Horizonte, parecia-me querer certificar-se do
intento oculto... até que fizeram eclodir o movimento das "Diretas Já", que tánto
os empolgava como iria servir de pano de fundo à candidatura Tancredo Neves à
presidência da República, em pleito indireto.

Apesar de convidado pelo presidente eleito para ir para Brasília, preferi fi.
car em Belo Horizonte, de acordo com o então governador Helio Garcia, a cujo
Governo passei a servir nas mesmas funções que até então desempenhava, logo
em seguida promovido a secretário extraordinário de Assuntos Municipais, con-
firmando, assi~, com o que já havia me despertado Hélio Garcia, quando ainda
em campanha. E que, ao longo de anos e anos de convívio, pude me aperceber de
que o governador Helio Garcia, de coração fortemente generoso, nunca se esque-
cia do que ouvia, e, principalmente do que falava.

Revelara-me que, certa vez, ao correr de uma viagem que faziam de carro,
já passadas as eleições e confirmada a vitória, o Dr. Renato tentara torcer a pre-
ferência do Dr. Tancredo por outro nome que não o meu, a cuja insinuação o Dr.
Hélio se contrapôs com irritação e firmeza.

Bem! O Governo Tancredo Neves, não obstante moral e politicamente de
grande eficiência e até notoriedade, foi muito curto, menos de 2 anos. Percebia-se
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claramente que ele era um governante pouco afeito a realizações no campo mate-
rial. Não atentava muito para as proposições pela realização de obras públicas,
pois as tinha como um "dever do Estado", independentemente da vontade do
governante, m'o disse inúmeras vezes, mas, doutro ângulo, provocava e desenvol-
via vastas discussões no campo da Política, da Literatura e da História. Nos des-
pachos rotineiros éramos silentes; à vista da papeleta que resumia o processo ou
ato, apunh~ sua assinatura ou sua ordem, da mesma forma que dobrava a folha,
sem profenr uma só palavra. Por isso, inúmeras vezes, Simão Casassanta acorria
para de longe presenciar nossos despachos, dizendo mesmo que "não podia per-
der mais um filme..."

Desde muito jovem ainda, Tancredo, quando secretário da Fazenda do Go-
verno Bias Fortes, não deixava de estar sempre a me alertar para minha condição
do "prefeito mais competente e do político mais inteligente e astuto do Estado", o
que, pela sua condição, sempre superior à minha, não podia dizê-lo para me agra-
dar, mas eu ficava sempre em dúvida e não me deixava levar pela vaidade, filha
do seu estímulo. Mas o certo é que, agora, o governador, depois de me provocar
sobre temas e acontecimentos políticos, era todo atenção e preocupação, como se
estivesse, no íntimo, apreciando ou, quem sabe, censurando minhas pobres análi-
ses. Mas disso eu tinha certeza, ele confiava plenamente nas minhas informações,
o que, segundo ele próprio me disse, não o tinha em relação ao Carlos Cota. Não
foram poucas as vezes em que me disse: "...Oh Santanna, não valorize muito o
que o Carlos Cota fala ou pede, ele tem a imaginação muito fértil e é muito apres-
sado nas decisões que toma, fazendo uma triagem para mim, sem deixar que se
criem aborrecimentos ..." Tancredo se embevecia com a conversação, principalmen-
te por análises políticas e pela notícia de boas leituras. Sua cultura geral era fan-
tástica, embasada, principalmente na cultura francesa. Ameno no trato e con-
versador fluente, adotava a estratégia de provocar seu interlocutor por um tema
central, inobstante divagar, vez por outra, como que a buscar inspiração por no-
vas interpelações. Mas sempre voltava ao tema central, certamente para consoli-
dar a convicção que já tinha.

O governador Tancredo Neves não deixava de me advertir: "...qualquer acu-
sação, ou mesmo insinuação, de desvio de conduta no campo da moral, em qual-
quer setor do meu Governo, precisa ser imediatamente respondida com energia e
apurada com isenção. Não me deixe passar nada, Santanna, sem a imediata co-
municação. Isso é fundamental para mim."

Começaram a surgir acusações, emanadas e estimuladas pelo então deputa-
do Manoel Costa, - cujo pai havia falecido no Prontocor, algum tempo atras, em
virtude de agressão moral, embora repelida com um soco no rosto do desafeto, que
lhe fora feita por um colega na Assembléia - de desvios de conduta e desmandos
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na Ruralminas, então sob a direção de Moacir Lopes. Foram as mais diversas acu-
sações, de toda ordem. A cada audiência daquele deputado, ora acompanhado de
inocentes "sem terras de Jaíba, ora só com o governador, lá deixava um calhamaço
de denúncias contra Moacir Lopes. Certo dia, ao dar-se conta do quanto já se acu-
mulara na gaveta de sua mesa, já ao anoitecer, sou chamado por Da. Antônia à
presença do governador, advertindo-me de antemão que a conversa deveria dar-se
a sós.

Passando-me, então, um volumoso pacote às mãos, o doutor Tancredo: -
"Santanna, leia isso tudo com bastante cuidado e atenção, vá à Jaíba em seu pró-
prio carro, sem acompanhante, constate o que existe de verdade nisso tudo e me
faça um relatório sigiloso do que pôde constatar, sem se esquecer de ouvir, antes,
uma justificativa do Moacir Lopes para cada uma das acusações que lhe são fei-
tas." Procedi como me fora recomendado pelo governador. E a bem da verdade,
extraídos os exageros naturais entre adversários políticos, quase todas as acusa-
ções eram procedentes. Uma delas, contudo, chamou-me a atenção pela sua pecu-
liaridade. Acusavam o Moacir de que todas as vendas de bens ou semoventes que
a Ruralminas fazia eram, como manda a Lei, precedidos de avaliação por uma
Comissão Permanente, constituída de servidores da Ruralminas, mas, talvez por
um lapso, constituída por familiares e parentes do Moacir.

À vista da acusação, o Dr. Moacir Lopes confirmou-a, sem titubear, na maior
tranqüilidade: "A lei manda que tal Comissão seja constituída de elementos da
confiança do diretor geral da Ruralminas, que sou eu ... e as pessoas de minha
confiança ali são essas mesmas ... e daí?" - O dep. Manoel Costa mobilizou a As-
sembléia e ali fez constituir uma CPI. Fui convocado a depor e o fiz, como me
orientou o governador.

Ao tempo em que poucos tinham acesso ao governador, todos os que disso
sabiam recorriam a ela para solucionar os mais variados problemas. Não obstante
extremamente educada e afável no trato, ela era duríssima e extremamente fran-
ca. Certo dia, uma jovem, bem apessoada para não dizer bela, conseguiu uma au-
diência com ela, que a ouviu com atenção e interesse, mas um tanto perplexa: -
"Doutora há muitos dias tento falar com a senhora e não consigo, mas resolvi,
insistir, dada a gravidade do fato que preciso lhe relatar, para as providências que
certamente a senhora tomará junto ao governador ..." - "Fala logo", cortou-lhe ela.
A pedinte olhou para os 4 cantos do gabinete, viu uma pessoa, deixou transparecer
que o assunto só poderia ser tratado a dois, o intruso desconfiou e saiu.

Aí, recomesou ela: "A senhora precisa saber que sou pmdebista e trabalho
na Ruralminas. A vista de vaga surgida e que me devia caber por justa promoção,
fui ao diretor geral que, por sinal, me recebeu muito bem. Relatei-lhe o fato e fiz
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o pedido da promoção. Pois sabe a senhora o que ele me respondeu? Só promovo
se você 'me der'. Saí doida dali, voltei a segunda e terceira vez, mas a resposta
era sempre a mesma. Então resolvi vir à sua presença para que a senhora me aju-
de ... "

Ruborizada, a auxiliar do governador contornou o assunto e se desvenci-
lhou da moça. Passados alguns dias, vem a pedinte de novo, e, agora, já expe-
riente, esperou por sua saída, quando lhe repetiu a lenga-lenga e mais uma
vez foi descartada. Isso se repetiu algumas outras vezes, até que um dia, da-
nada da vida com o acúmulo de serviço e audiências, a auxiliar deu-se de cara
com a pedinte que, agora mais descontraída, falava com desenvoltura e até
meio ameaçadora.

A auxiliar do governador, resoluta, então lhe disse: "Fulana - já haviam fi-
cado conhecidas - eu não vou falar nada com o governador e muito menos com o
diretor da Ruralminas sobre seu caso. Eu já não agüento mais isto aqui. Resolva
seu caso pra lá." - "Mas resolver como, doutora", perguntou a pedinte. De dedo
em riste, ela interpelou a pedinte: - "Você quer saber mesmo como resolver? Dê a
ele pra lá, receba sua promoção e suma de minha vista, entendeu?" - "Entendi
sim, doutora, até um dia se Deus quiser" ... Aparentemente a auxiliar do governa-
dor não ficou sabendo o resultado do impasse.

Como já disse, falávamos (amenidades) sempre após os despachos, que nor-
malmente se davam à noitinha. Não se dava bem com José Monteiro, não sei por-
que, mas sempre perguntava. - "Tem estado com o Monteiro? Como vai ele?", "E
o nosso ministro tem dado notícia ou pedido alguma coisa?", "E com a governa-
dora, (Da. Antônia, para quem não sabe) tem discutido algo?", "Sim, ia me esque-
cendo, tem visto o Aecinho? Alguma notícia do adolescente ...? Que faz aí por
fora ...?

Certa feita, levei ao governador um expediente colocando meu filho, o médi-
co, Geraldo, à disposição do Governo de Goiás. Depois de assinar o expediente,
veja-se para onde mandou o "protocolo":
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Belo Horizonte, 22 de abril de 1983.

Of.l9S/GI

Senhor Govemador,

Em atenção ao seu prezado Of. nR 238/83, de 13.04.
83, apraz-me. comunicar-lhe que autorizei que o funcionário GERALDOPAg

LINO 5A,\'TA."\ FI:lO, do Instituto de Previdência dos Servi~ores do Es-

tado de mnas Gerais, continue ã disposição do Governo do Esudo de

Goiás. para ter exercício na Fundação Cardiológica desse Estado.

Nesta oportunidade, renovo-lhe as expressões de

meu alto apreço e distinta consideração.

'" ~_A JJ
TA."CREOODE AL.'!EUlA~'EVES

Gove~dor do Estad~ de ~Iizlas: Gerais

"'- l-n'!,. t'O'"\\1\. •..•.•..•••.•.• (<!c olV J I Ut;
. . '~'k. Ce ( ;

O r<- ....')<ÁG' .\" ~/J-r ,'.,s.o UCJ~L k (c.e.c.. (",cl Q, er ,.. I
Q.,I. 0. ~c ~ te:. - ~ •...•..•. .tJ .l..LI..~u.

_ r- I {\,...J... c..c. ~Ll /lc:. (S)q..r...r . ,
.{c>...t"~I:' ""'4~'-L .L.. ili .,-tI..), I
\nc.~~ll..-'-. 0 E..\.h.... ~e, ~ ~ L - .1':

Excelent~slJOO Senhor , jV ~tJ........
DoUtor IRIS RF.zE.\1JE~l\QWX) '\ ~'-...J . . .
Digníssimo Govcmador do Estado de Goiás I
Palácio das Es~T3ldas

Praça cívica
74.000 - ~: m.
~IP/mlsc.

Doe43-1
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Assim o Jornal do Brasil de 15/06/83, censurou a nota do governador: "Emo-
ção - O governador Tancredo Neves deixou-se trair pela emoção ao assinar, a pe-
dido de seu colega de Goiás, Íris Resende, ato que coloca à disposição da admi-
nistração goiana o médico Geraldo Paulino Santanna Filho. No ato oficial,_ o que
foge à praxe administrativa, Tancredo escreveu um bilhete: - Meu caro friso O
funcionário requisitado é filho de leal e competente auxiliar de nosso Governo.
Estou lhe cedendo o que de melhor possui o Estado. Do sempre seu, Tancredo
Neves. - Esta foi a primeira vez, em Minas, que um bilhete é inserido dentro de
um documento oficial. Mas a deferência, segundo Tancredo, se justificava. Geral-
do Paulino, médico cardiologista, é filho de um dos mais importantes coronéis do
velho PSD: Geraldo Santanna, que rompeu com o ex-governador Francelino Pe-
reira perto da última campanha para retornar às origens e ficar com Tancredo."

Após grande sofrimento, morre Tancredo antes de assumir a Presidência da
República, para a qual fora eleito em pleito indireto, exatamente o homem que
durante toda sua longa vida pública lutou pela liberdade e pela democracia em
nosso meio. É este o texto do primeiro e último discurso que teria sido pronun-
ciado por doutor Tancredo como presidente da República:
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Brasileiros,

Neste momento, alto na História, orgulhamo-nos
de pertencer a um povo que não se abate~ que sabe afastar
o medo e nao aceita acolher o ódio.

A Nação inteira comunga deste ato de Esperança.DISCURSO PRONUNCIADO POR SUA EXCEL~NCIA, O
PRESIDENTE ELEITO DA REPOBLICA FEDERATIVA Reencontramos, depois de ilusões perdidas e pesados

1
1-

DO BRASIL, DOUTOR TANCP.EDODE ALMEIDA NEVES,
EM 15 DE JANEIRO DE 1985, DEPOIS DE PROCLA-
r~o VITORIOSO PELO COL~GIO ELEITORAL.

l
i sacrifícios, o bom e velho caminho democrático.

Não há pát~ia onde falta democracia.
I. A Pátria não é a mera organização dos homens

'I

I

I
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en Estados, mas sentimento e consciência, em cada um deles,
de que lhe pertencem o corpo e o espírito da Nação.
Sentimento e consciên~ia da iutransferívcl resp0~~dbiliua~8
por sua coesão e seu destino.

A Pátria é escolha, feita na razao e na lil::erdade.
Não basta a circunstância do nascimento para criar esta
profunda -ligação entre o indivíduo e sua comunidade.

Não teremos a Pátria que Deus nos destinou
enquanto nao formos capazes de fazer de cada brasileiro um.
cidadão, com plena consciência dessa dignidade.
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Assim sendo, a Pátria nao é o passado, mas

o futuro que construimos com o presente; nao e a Brasileiros,

A primeira tarefa de meu governo é a deaposentadoria nos heróis, mas tarefa a cumprir; é
promoção da Justiça, e a Justiça se promove com

a

promover a organização institucional do Estado. Se,
liberdade. para isso, devemos recorrer à experi~ncia histórica

Na vida das Nações, todos os dias sao cabe-nos também compreender que vamos criar um Estado
dias de História, e todos os dias são difíceis, A paz
é sempre esquiva conquista da razão política, ~ para
mantê-la, em sua perene precariedade, que o

na

moderno, apto a administrar a Nação no futuro dinâmico

Sem abandonar os ceveres e preocupaçoes de
que está sendo construído.

cada dia, témos de concentrar os nossos esforços
busca de consenso básico à nova Carta política.

homem
cx)nstant:emente

para aprimorá-las.
criou as instituições de Estado, e luta

Não há desânimo nessa condição essencial do Convoco-vos ao grande debate oonstituiciona1.

totali::árias ou n.ais des.3.Lld.lsas j,>ê.üões
homem. Por mais pesada~ que sejam as sombras

ar.ii:cqui.cas,
Deveis, nos próximos meses, discutir, em todos os
auditórios, na imprensa e nas ruas, nos partidos e

o instinto da liberdade e o apego à ordem justa nos parlamentos, nas universidades e nos sindicatos
trabalham para restabelecer o equilíbrio social. os grandes problemas nacionais e os legítimos interesses

No conceito que fazemos do Estado derrocrâtico

mais fraterna for a'sociedade, menor será a presença do

há saudável contradição: quanto mais democrática for
uma sociedade,mais frágil será o Estado. Seu poder de
coação só se entende no cumprimento da lei. Quanto

de cada grupo social.
l:: nessa discussão ampla que ireis identificar

os vossos delegados ao Poder Constituinte e lhes
atribuir o mandato de redigir a Lei Fundamental do
País"

Estado,
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entregam a mais alta e mais difícil responsabilidade

A Constituição nao é assunto restrito aos

juristas, aos sábios ou aos políticos. Não pode ser
do PDS, que, por decisão partidária ou pessoal, me

ato de algumas elites. ~ responsabilidade de

o povo. Daí a preocupaçao de que ela não surja

todo

no
da minha vida pública.

Creio não poder fazê-lo de melhor forma do
açodamento, mas resulte de uma profunda reflexão que, perante Deus e perante a Nação,'nesta hora inicial
nacional. de itinerário comum, reafirmar o compromisso de resgatar

políticas conjunturais sejam contidas na inteligência

imperativa em seus.princípios, a Constituição deverá
I

Os deputados constituintes, mandatários da

soberania popular, saberão redigir uma Carta política

ajustada às circunstâncias históricas. Clara

indispensáveis ao bem estar do povo.

- venho para realizar urgentes e corajosas

mudanças políticas, sociais e econômicas

duas aspirações que, nos últimos vinte anos, sustentaram,

com penosa obstinação, a esperança do povo:

- esta foi a última eleição indireta do País;e

crisesser flexível quanto ao modo, para que as

da lei. . Não foi fácil chegar até aqui. Nem mesmo
?residente eleito do Brasi~, busc':l no a antecipação da certeza da vitória, 110S últimos meses,

nos assaltava, a visão emocionante do povo, resistindo

e esperando, recriava em todos nós energias que

Não há porque ,negar que houve muitos ~bos

de de~alento e cansaço, em que cada um de nós se inEga\~

se valia a pena a luta. Mas, cada vez que essa tentação

aapaga as cicatrizes e os sacrifícios que marcaram

história da luta que agora se encerra.

-I

.1

Ulisses Guimarães e o recém fundado Partido da

Frente Liberal, sob a liderança de Aureliano Chaves,

Marco Maciel e meu companheiro, Vice-Presidente José

Sarney; aos integrantes do PDT, PT, PTB, d"lssidentes

coraçao e na consciência as palavras de agradecimento

profundo aos correligionários da Aliança Democrática,

o valente e fiel PMDB, sob o comando do Deputado
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supúnhamos extintas e recomeçávamos, no dia seguinte,'

como se nada houvesse sido perdido.

A História da Pátria, que se iluminou através

dos séculos com o martírio da Inconfidência Mineira

criando, com as armas que nao se rendiam, o governo.

que restaurasse a plenitude democrática.

Na'análise desses dois grandes movimentos

cívicos, não sei avaliar quando o povo foi maior: se

armas na defesa de postulados cívicos contra os vícios

da primeira Repúbli~a, a História situará na Eternidade

que ,

que registra, com orgulho, a força do sentimento

unidade nacional sobre as insurreições libertárias

durante o Império; que fixou, para admiração dos

pósteros, a bravura de brasileiros que pegaram em

o espetáculo inesquecível das grandes multiàões

de quando rompeu as barreiras da repressão, e veio para

as ruas gritar pelas eleições diretas, ou se quando,

nisso vencido, não se submeteu, e com extrema IlBturidade
política, exigiu que agíssemos dentro das regras

impostas, exatamente para revogá-las e destruí-las.

t inegável que o processo de transição teve

contribuições isoladas que não podem ser omitidas:

em atos pacíficos de participação e de esperança, vieram

para as ruas, reivindicar a devolução do voto popular

na .escolha direta para a Presidência êLa República.

. Frustradas nos resultados imediatos dessa campanha

- a do Poder Legislativo, que muitas vezes

mutilado em sua constituição e nas suas faculdades

conser'lC'U acesa a r;h3ma votiva da representação EX'pular.

como última sentinela no campo da batalha democrática;

- a do Poder Judiciário,que se manteve imune

a influências dos casuismos, para, na atual' conjuntura,

fazer .prevalecer o espírito de reordenação democrática;

- a da Igreja, que com sua autoridade. l
1

238

memorável, as multidões não desesperaram, nem cruzaram

os braços. Convocaram-nos.a que viéssemos ao Colégio

Ele itor a I, e fizesserrosdele o instrurrentode sua própria pereI11FÇão,

exponencial no campo espiritual e na ação social

educativa, lutou na defesa dos perseguidos ~
e

pregou
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a necessidade da opçao preferencial pelos
com base na democracia moderna;

- a de homens e mulheres de nosso povo
principalmente as mães de família, que arrostar~~
as duras dificuldades de desemprego 'e da carestia em
seus lares, e lutaram, com denodo, pela anistia,pelos
direitos humanos e pelas liberdades políticas;

- a da imprensa - jornais, emissoras de
rádio e televisão - gue, sob a censura policial, a
coação política e econômica, ousou bravamente enfrentar
o poder para servir à liberdade do povo;

- a da soqiedade civil cornoum todo, em suas
muitas instituições, a Ordem dos Advogados do Brasil,
a Associação Brasileira de rmp,-en~~,~s entiàa1es de
classe patronais, de empregados, de profissionais
liberais, as organizações estudantis, as Universidades,
e tantas outras, com sua participação, muitas vezes
sob p~essões inqualificáveis, nesse mutirão cívico da
reconstrução nácionali

- a das Forças Armadas, na sua decisão de
se manterem alheias ao processo político, respeitando

os seus desdobramentos até a alternativa do poder;
- a de S. Excia., o Presidente João Figueiredo,

que prosseguindo na tarefa iniciada com a revogação dos
atos instituicionais, ajudou com a anistia política, a
devolução da liberdade de imprensa, as eleições diretas
de 82, o desenvolvimento normal da sucessão presidencial

Graças a toda essa imensa e inesquecível mobl
lização popular, chegamos agora ao limiar da Nova
República.

Venho em nome da Conciliação.
Não podemos, neste fim de século e de milênio,

quando, crescendo em seu poder, o homem cresce em suas
ambições e em suas angústias,permanecer divididos dentro
de nossas fronteiras.

Se não vemos as outras naçoes cornoinimigas ,
e as nao vemos assim, devemos ter a consciência de
que o mundo se contrai diante de árdua competição
internacional. Acentua-se a luta pelo domínio de
mercaqos, pelo controle de matérias-primas, pela
hegemonia política. ~s ideologias, tão fortes no
século passado e na metade do século XX, empalidecem
frente a um novo nacionalismo.
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Ao mesmo tempo, fenônemo típico do os setores interessados. Contamos, para isso, com o

desenvolvimento industrial e da expansão do capitalismo,
surge nova reálidade supranacional nas grandes
corporações empresariais. Aparentemente desvinculadas
de suas pátrias de origem, tais organizações servem
fundamentalmente, a seus interesses.

Brasileiros,

patriotismo de todos.
Retomar o crescimento é criar empregOs.Tod~

a política econômica de meu Governo estará subordinada
a esse dever social. Enquanto houve~, neste País, um
só homem sem trabalho, sem pão, sem teto e sem letras,
toda a prosperidade será falsa.

Cabe acentuar que o desenvolvimento social
nao pode ser considerado mera decorrência do

Ao lado da ordem constituicional, que
situação constituída pelas pessoas que a integram, de modo que

cada vida humana vale muito mais do que a elevação de

tarefa prioritária, temos que cuidar da
econômica. A inflação é a manifestação mais clara

é desenvolvimento econômico. A Nação é esencialmente
I

da desordem na economia nacional.Iremos enfrentá - la
desce o rrimeL~o dia.

;Não cairemos no erro, grosseiro, de

um índice estatístico. Preservá-la constitui portanto
umdever que transcenãe a r~comenda~ão de carátér
econômico, tão indeclinável quanto a defesa das nossas

recorrer à recessão como instrumento deflacionário. fronteiras. Nessas condições temos de reconhecer e

crescimento, estimulando o risco empresarial
Ao contrário: vamos promover a retomada do

e

admitir, como objetivo básico da segurança nacional
'.

a garantia de alimento, saúde, habitação, educação e

saneadora

242

eliminando, gradativamente, as hi~ertrofias do egoismo
e da ganância. O rítmo de nossa ação
dependerâ unicamente da colaboração que nos prestarem

'*

transporte para todos os brasileiros.
O bem~estar que pretendemos para a sociedade

brasileira deve assentar-se sobre a livre iniciativa e
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instituicionalização do Estado.

Vitória, a construção de uma Nova República. Vejo

nesta fase da vida nacional, a grande oportunidade

histórica de nosso povo.

medidas que venham a democratizar o acesso à propriedade,

e a prote~ão às pequenas empresas. A defesa do regime

de livre iniciativa não pode ser confundida, como muitos

o fazem , com a proteção aos privilégios 'de forças

Faz algumas semanas eu anunciava, em

econômicas e financeiras. Defender a livre iniciativa As crises por que temos passado, desde a
.,

e a propriedade'privada e defendê-las dos monopólios

e do latifúndio.

independência, podem ser atribuídas às dificuldades

normais em um processo de formação de nacionalidade.

Hoje, no en~anto, encontram-se vencidas as etapas

Brasileiros,
....•.•.. '.

•. 1

mais duras. Mantivemos a integridade política

Nação, graças à habilidade do Segundo Reinado,

da

que

evitando que das insurreições liberais vencidas
o entendimento nacional nao exclui o confronto

~.... ."!'" -- ••..•.
.::;. ,

das idéias, a defesa de dou trinas poli ticas divergentes, a r
soube exercer a tolerância nos momentos certos

plui.:all:iud~de üt:-inlões. ::-lãcpreten:1emos eriten(Em~;1to ficassem cicatrizes históriças.

que signifique' capitulação, nem o morno encontro dos Com a ocupação da Amazônia e do Oeste

antagonistas políticos ~m região de imobilismo e apatia.

O entendimento se faz e,m torno" 'de.'razõe;-"~aiores, as da

preservação da integridade e da sobera~ia nacionais.

Dentro dessa ordem de idéias,' a conciliação,0-.
instruindo o enl~dimento, deve ser vista como convênio.. .

destinado a administrar a transição rumo a nova e duradoura

244

-I

concluída nos últimos decênios, chegamos ao fim da

tarefa iniciada pelos bandeir3ntes e desenvolvida

por pioneiros intrépidos e desbravadores audazes

pelo gênio político de Rio Branco e pela bravura

nacionalista do Marechal Rondon.
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Deixamos, há muito, de ser, aos olhos virtuoso deles. Tais qualidades, que só o juizo
estrangeiros, exótica nação dos trópicos. Incluímo-nos
entre os países economicamente mais desenvolvidos.
Nossa cultura é admirada internacionalmente. Traduzem-se

-,
os nossos escritores em todas as línguas, a música

subjetivo consegue atribuir,não podem ser medidas.
Ao nomear, com seu voto, o Presidente da República,
a Nação expressa a confiança de que ele saberá
conduzi-la na busca do bem comum.

brasileira é conhecida, e o desempenho de nossos artistas

vósde teatro, de cinema e de televisão recebe o aplauso
Consciente desta realidade, concito-vos

ao grande mutirão nacional. Não há um só de

246 247
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A

e

que
exemplo

noites illuormJ.das,
são muitos os

Nesta hora, de forte exigência interior,

que pode ser di spensado desta convocação. A cidadania
nao é atitude passiva, mas ação permanente em favor
da comunidade.

povo reclama dedicaç&o inc.;a.lsável. ,

Faço meu apelo aos homens públicos.
política, tal como a entendemos, é a mais nobre
recompensadora das atividades humanas. Servir. ao

o peso abrasador das emoções.
sucumbem em pleno comba te,'legando-nos o
de seu sacrifício pela Pátria.

"Com o êxtase e o terror de haver sido.o
escolhido", como diria Verlaine, entrego-me, hoje,
ao serviço da Nação.

seus

Nossos homens de ciência têm o seu trabalho admirado

Na pesquisa científica, apesar dos poucos

Sabeis que os homens públicos nao se fazem

nos principais centros mundiais.

compatriotas, e é ~ossível que não eleja o mais

recursos públicos, temos obtido excepcionais resultados.
I

de espectadores de inúmeros países.

fragilidade da condição humana. Quando um povo escolhe
de especial natureza. Eles se encontram sujeitos à

o Chefe de Estado,não elege o mais sábio de
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politica.

compromissos de partido e de doutrina, convoco os homens
públicos brasileiros, e todos os cidadãos de boa fé. No

Dirijo-me, pois, a todos vos que a exerceis,'
aos que servirão. a meu Governo com seu apoio e aos que
a ele prestarão a vigilância de opositores. Não aspiro
à unanimidade, nem postulo a conciliação subalterna,que
se manifesta no aplauso inconsequente do aulicismo. A
conciliação se faz em torno de principios, e ninguém
poderá inquinar, na injustiça e na maledicência,os que
nos reulliram nesta vitoriosa aliança de fo;:ças dEil'OCrática.s.

Quero a conciliação para a defesa da soberania
do povo, para a.restauração democrática, para o combate à

inflação, para que haja trabalho e prosperidade em nossa
Pátria. Vamos promover o entendimento entre o povo e o
Governo, a Nação e o Estado.

Rejeitaria, se houvesse quem a pretendesse, a
conciliação entre elites, o ajuste que visasse à

continuação dos privilégios, à manutenção da injustiça ,
ao enriquecimento sobre a fome.

dosPara a conciliação maior, sem prejuízo

recorro à memória de Minas, na inspiração familiar,
e na fé revelada na paz das igrejas de são João Del
Rey. Tantas vezes renovada em minha vida, é a esta
memória, com sua inspiração e sua fé, que recorrerei,
se a tentação do desalento vier a assaltar-me.

Fui chamado na hora em que realizava a
grande aspiração política de minha vida, que era a
honra de administrar o meu Estado, a grande e
generosa terra de Minas Gerais, e procurava colocar
a sua renascente força política a serviço da causa
da Federação 'hoje distorcida, esvaziada, humilhada.

Não deixaria ao meio o mandato que o povo
mineiro me confiou, para assumir o supremo poder da
Nação, apenas pelo gosto do poder, que nem sempre
é glória ou alegria.

Vim para promover as mudanças, mudanças
políticas, mudanças econômicas,mudanças sociais
mudanças culturais, mudanças reais, efetivas,
corajosas, irreversíveis.

Nunca o País dependeu tanto da atividade
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Brasileiros,

mesma

serviço da pátria, há lugar para todos.
Ten~o uma palavra especial para os

trabalhadores. ~ às suas maos que muito devemos e e
em suas maos que está o futuro do nosso país.

Desde o primeiro passo de minha vida pública,
tenho contado com o apoio dos trabalhadores. Elegi-me
vereador em são João del Rei com os votos dos ferroviários
e nunca deixei de lhes merecer a confiança política.

Uma nação evolui na mesma medida em que cresce
a sua participação na divisão de renda e na direção dos

I I.

negócios públicos.
Ao prestar minha homenagem a esses brasileiros,

que sao a maioria de nosso povo, reafirmo-lhes o

Esta memorável campanha confirmou a ilimitada
fé que tenho em nosso povo. Nunca, em nossa História ,
tivemos tanta gente nas ruas, para reclamar a recuperação
dos direitos de cidadania e manifestar seu apoio a um
candidato.

fI Em todo o país foi o mesmo.entusiasmo. DeI Rio Bran~o a Natal, de Belém a Porto Alegre, a~ multidões
! se reuniram, em paz, cantando, para dizer que era preciso

mudar, que a Nação, cansada do arbítrio, não admitia mais
as manobras que protelassem o retorno das liberdades
democráticas.

Não vamos nos dispersar. Continuemos reunidos,
como nas praças públicas, com a mesma emoção, a
dignidade e.a mesma decisão.

COffiprOm~&uode ~ejicar todo o meu esforço para que
ampliem e se respeitem os seus direitos.

se Se todos quisermos, dizia-nos, há quase
duzentos anos, Tiradentes; aquele herôi enlouquecido de

. j
I

250

A reconstrução democrática do País significa
o retorno, em toda a liberdade, dos trabalhadores à vida
polítiça. Sem seu apoio nenhum governo poderá cumprir
suas tarefas constitucionais.

J

esperança, poderemos fazer deste PaIs uma grande Nação.

Vamos fazê-la.
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De conformidade com a competência conferida pe-
lo artigo 29, item 5, dos Estatutos,

r
36 - nR E S o L U ç ~ o N 9

-- NOMEAR, para a Carreira de Médico do Serviço
Técnico-CientIfico, com localização em Goiânia (GO) ,o Dr.G~
RALDO PAULINO SANTANA FILHO.

Passados alguns dias da morte do presidente Tancredo Neves, o Jeremias,
acompanhante pessoal de Tancredo ao longo de quase toda a sua vida, o mesmo
de quem se dizia (maldosamente) que "assinava" atos pelo governador, quando
este se sentia cansado ou ausente de Belo Horizonte, apareceu, todo afobado, em
minha residência, com o seguinte recado: - "O Chico (Francisco Dorneles) me te-
lefonou perguntando quem era Dr. Geraldo Paulino Santanna Filho, já que seu
nome figurava na caderneta de compromissos do Dr. Tancredo. Respondi-lhe que
só podia ser seu filho, o Geraldinho. Então ele me recomendou que viesse à sua
presença saber da razão daquela anotação e se ela envolvia alguma promessa do
Dr. Tancredo." Fez uma promessa, mas ao sabor de uma brincadeira, quando suas
possibilidades de alcançar a Presidência eram muito tênues, que se fôssemos para
Brasília ele queria dar uma oportunidade ao Geraldinho, ocasião em que chega-
mos a falar no Banco do Brasil em Goiânia, já que ele não pretendia sair de lá. E
só, nada mais. O Jeremias, da minha própria residência telefonou ao Dr. Francis-
co Dorneles, o Chico, como ele o tratava, a quem retransmitiu o que eu havia lhe
relatado.

Um ou dois meses depois, recebi do Aecinho, então secretário do presi-
dente Sarney, este cartão, acompanhado de outro do presidente Calazans, do
Banco do Brasil. O Geraldinho havia sido nomeado médico do Banco do Bra-
sil em Goiânia.

Geraldo Santanna Filho e o Banco do Brasil

Em 20 de junho de 1985.

BANCO DO BRASIL S. A.
PRlSIDtNCIA

c O N F 1 D E N C I A L

Caro Aécio.
Camillo Calazans de Magalhães

Presidente

CUI:1I'r imcntande.-o. eord ia lm<'nt c, cncam i IIho CQP ia de dC'clImp.nco
re lae ionauo com li aprove iC:lment:o do Dr. (;El~\LJ)O )'At'L1 j'O ~ANTA
NA F'i' em Goiiini~ (CO), no Quadro de Hêdic(>s do R'lIlco.

Como é do !'eu eO:1hc<.:imcnto, o DlOIOt'ntll "tual concrai.t'liie~.ria
essa uce isão. !k ent ;.loto, cs tou COllVte tu Uc qu~, a '~X"1lI1'1o da
forma como at.'r.ci recenu> recor.lendação cio EX1110. Sr. i'resid'!ll
te José Sarney, :ni.r:ha re~o)lIç::io de <Il;0["a rende justa homclla-=
gem .10 saudoso !I'psiclcnLc T:,ocr(>do NC'vc;;.

CANI LLO CA LAZANS DE ~lAGALH.ÃES
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Empossado, passados alguns dias, eis que o Geraldinho encaminha, por meu
intermédio, ao presidente do Banco do Brasil, Dr. Calazans, a seguinte carta. José
Monteiro de Castro recomendou-me, depois de lê-la e relê-la, que uma carta as-
sim deveria integrar o currículo do doutor Geraldo Santanna Filho.

•
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Referindo-nos ao seu expedi.rmLe f,ETIN/SEFUN-85/1663, êc

l2.8.B5, comunicamos quo a qualificação do Sr. GERALDO PAULI!;O

SANTANA FJUIO(3.677.420-0) j5 foi autor1~ada em nosso expedlen~e

MOVIM-Scadm, de 23.7.85.

2. Na o[Jort:unidi,\de, sol.tei ti:tmos obter do candidato - üpós

concluIda a quv.llficação - comprovante de sua exoneração êa

Cl~IXLGO'-Célixa Econômica do Estado de Goi5s.

t;xcel ent:Lr;5imo $cnlJor

Doutor crll.:ILO CI\L~.;;I\:lS DE NAGA'LrJi;r;s

Dignís"imo Fresi<1cnl:(, do B!IIICO DO BRASIL S/A

.~!\f,!.J.J~~',lll'

permiLida f;\ltl permanência em apenar.; um emprego pú!JJ i.co, além c.o

futuro cargo no Danco,
J'ormJ. <1.;\ r~~.';Oll)(;i\Dn° 36--D, dp. ~o de jWl1.io pr.Jx:i.lTlo p~~;s(1do.

s6 ago;t:'a me dei conta, con'l:udorde que
o hO~:,5.1"':i.o de t"::'õo.:::.Jho ciiál~io JlO Danco conflitn, de

Dil'ijo--mc C\ VO$$d I::xCclêucia. tão SPt"

l':r(~!,..o '1n:10 hVh1'iHlo. p.J.r~~ a~:rp\.\cl~c{~r-.lh~ minha ().clmis~:i:o cumu

incüntorllávp.!, COma Pl"'.J.tjça de mj.nl)ü principal ~sp~ci~li-

<lade médiC;ul a Cil'ul'gia cardí.,ca.

Com efei.to, ndo obstü:J.te poder cum
pri:;.'" C\ júr.nad~ ~cillanal de vinte hora~ de ser\riço rnédic':J no

Danco, o compromisso de "hora certa" é, sob todos os é!!3

pecto:;, il1ém do p~;lCOlógico, f..l to~ impedi tivo para irJici.1.T'

se UITl..lci rurgia C;lrl1iaca, o que fa'ço todas as ntilnh3.!3. Alé~

de!Jtes c de tantos outros. o cirurgião cardíZlI:O. durante o

ato, vIve circUl1stj,ncias especia.:i.squ.e lhe impõem o dever
de alhear-sI"! a tndo que não se integre .)qu"le quadre, rri~
c:ipalm0ntc porqup .IJ;\d8 tom.J.l', conforme o caso, em fra

çõeHi de segundo, d8:::i.~ÕC!; que jogam com a vid3 do pacieutc.

scrfiveis e sem p:t:-cjuízo aos nossos ser.viços, esclarecido que

3. 1"inalmente. inforJnam05 que o 51'. GERALDO po<1crá aJntinu=

exercendo r:argos privõtivo5 de médico, no Hospital Si1nta i-lc 1c:-.a.

e Ilospi ta.l são 1"r"ncl,5co de Paula. desde que em horários compa ~i
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..j-f(l/,?~ q). d''''/II'H' Clil/'d
CUltJnGI' CA.''''IU. Y"'õCUL""

CnM-) e a .•

Fiz questão de encaminhá-la ao presidente Calazans pelas mãos do "velho"
Francelino Pereira que, nessa altura, já era vice-presidente do Banco do Brasil,
de quem e a respeito do que, recebi o seguinte cartão:

Meu caz'oGeratdo Santanna.

BrasUia (DF), 26de setembro de 19lJ5.

da peT'man~ e wflúuLde dosempre com a gratidãor~\Conte

Sou muito agl~deaido a você peta comunicação de 2 deste
mes, com a cópia de desistênaia do Gel~tdinho do Serviço Médico do
Banco em Goiânia.

Ete colocou acima de tudo a pI~Se1'Vaçao de sua especi~
tidade médica. a cirurgia cardiaca.

Louvo aada vez mais o seu empenho em colaborar com os
fithos, seguindo-Lhes as voaações, tanto mais que eles vem oendo
teais aos sentimentos de'Maria e seus.

Por isso, pcs,\d;\s as cOll~eqtlel1cL\~;do

gesto, mas sem divisar corno conciliar o dever de bem ser

vir ao Banco com a. re~3pollsabil idiu.1e do exerci cio de minha

principal especialidade médici.\, é com pesar que também me

perrl!ito declinar d.:l honrosa investidtlrq., certamente dos

mais destacados títulos que compõemmeu modesto currictl1o.

Ao aproveitdr a oportunid<lde pari.\

manifestar minha velha admiraçdo por V. Exa., 'lucro rcss~11

tal' a maneira cordial e ,)miga com que me acolheram e dis

tinguiram os que labutam nessa notável Instituição.

Atenciosamente,

GE:RALDO PAUr..INO SANTANA PTl.HO I1Jt,o . (tl~.. 'rtífl"LW~r.

É de ressaltar que, mostrando sua cópia ao deputado José Ferraz, ex-presi-
dente do Ipsemg, este me afirmou que a carta não o surpreendia, pois, na história
daquele Instituto, fora o Dr. Geraldo Paulino Santanna Filho o único servidor a
pedir e cobrar sua demissão.
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No Governo Hélio Garcia
(1984-1987)

Logo que assumira o Governo do Estado, em substituição ao Dl'. Tancredo
Neves, como seu vice, o governador Hélio Garcia chamou-me a um canto da sala
de fotos dos ex-governadores e me disse: - "Oh Negro, com as mesmas funções
que vem desempenhando até hoje, nunca deixe de me aparecer, toda manhã, no
"Mangabeiras", tá entendendo?". Servir ao governador Hélio Garcia foi, igualmen-
te, uma grande honra para mim e com prazer o servi.

Meio esquisito e às vezes ríspido, não conheço ninguém que o ultrapasse na
magnanimidade em atender a amigos, mas sabe separar, com rigor absoluto, a ação
do amigo dos deveres e limitações do governador. A convivência com o governa-
dor Hélio Garcia foi para mim agradabilíssima, inesquecível, não obstante conce-
ber logo que o trato pessoal, às vezes Íntimo, nunca poderia sequer emparelhar-
se, o do governador com seu auxiliar.

Pessoalmente, não sabia negar nada, mas como governador lutava, e até se
aborrecia, no atendimento a pleitos que não tivessem relação com o interesse pú-
blico. Os despachos do auxiliar com ele eram um sofrimento. De cem atos ou pro-
cessos que levava à sua consideração, voltava com 5 ou 6 assinaturas. Quando eu
chegava com o pacote de atos ou processos, ele o olhava "de banda" e ia logo di-
zendo: - "Hoje não vou assinar nada; estou até com raiva de barulho de pape!."
Ao correr das conversas, contudo, sempre muito agradáveis, acontecia de conse-
guir uma meia dúzia de despachos e cuidava de "cair fora" para atender o "ban-
do" de companheiros que aguardavam para novos pedidos. Era uma loucura, mas
agradável pelo que ele proporcionava no convívio.

Certa feita, acompanhados pelo deputado Ferraz Caldas, já falecido, foram
recebidos no "Mangabeiras" todos os prefeitos de instâncias hidrominerais.
Aboletado entre eles, aguardávamos que o governador descesse de seus aposentos
particulares, todos ansiosos, menos eu, que sabia estar ele espreguiçado em uma
poltrona que ficava exatamente sobre a sala de recepção do andar inferior, dali
ouvindo tudo que se falava, com a maior nitidez.
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Sabendo da estratégia, eu provocava os circunstantes e cada um reletava
com mais detalhes e entusiasmo os problemas que lhes afligiam. Esgotados os as-
suntos, eis que desce as escadas o governador, sem se esquecer de tossir bastante
primeiro. Cumprimentados todos, vamos lá, - ''Aque devo a honra da visita?", per-
guntou o governador. Um cigarro atrás do outro, ia recebendo os pedidos e pas-
sando para mim, que estava ao seu lado.

Findo o ritual, sentencia o governador: "Não vou dar nada a vocês, a ne-
nhum. Já beneficiei demais a todos os seus municípios, tenho tudo aqui na cabe-
ça... e o resto do Estado que só pede coisinhas, em relação aos pleitos de vocês?"
Todos se calaram perplexos e constrangidos. Passados alguns minutos, vira-se o
governador para mim e diz: - "Leva tudo e depois os traga em despacho, e estamos
conversados, tá certo, Santanna?" "- Oh governador, disse eu, pelo que ouvi e li,
um por um dos expedientes, a meu ver, desse monte de papel que está aqui, só há
um pedido que não pode ser atendido, porque é ilegal e contra as regras
estabelecidas pelo senhor, que é este pedido de adjunção de professora, quanto aos
demais, tudo bobagem de prefeito querer estar com o governador." - "Então, vou
atender, menos essa tal de adjunção ... isso, nem morto .... Mas tem uma coisa, não
vou despachar papel nenhum, só aponho minha assinatura e vocês se ajeitem pra
lá com o Santanna, encerrou o governador." MinaI, foi tudo atendido, menos o
que não precisava ser, que era a tal de adjunção.

Passado tanto tempo agradável e construtivo ao lado do governador Hélio
Garcia, eclode a discussão, a cada dia mais intensa, de sua sucessão. Certa noite,
acompanhei o governador Hélio Garcia, como o fiz tantas outras vezes para ou-
tros eventos, a Contagem para a inauguração de um prédio público. É de se res-
saltar que, por incrível que pareça, decorridos tantos anos de atividade política e
vida pública, ainda não conhecia o Dr. Newton Cardoso, sequer de vista, mas sa-
bia de sua existência.

Em Contagem, fomos muito bem acolhidos e logo após os cumprimentos, o
Dr. Newton, em tom de brincadeira, disse ao governador Hélio Garcia: "De você,
só preciso que me ceda este homem", apontando para mim. Trocaram alguns co-
mentários e brincadeiras, iniciou-se a solenidade de inauguração após o que o
governador Helio Garcia e eu retornamos para o "Mangabeiras", em cujo trans-
curso o Dr. Hélio me disse que o Dr. Newton estava mesmo se preparando para
ser candidato à sua sucessão, mas que ele, o Newton "não serve não". Se silente
estava, silente continuei, mas passamos a conversar sobre outras coisas. Em Pa-
lácio, o governador mandou servir o "almoço" (?), o que já não era novidade para
nós, como o "jantar" muitas vezes era servido pela madrugada afora.

De qualquer forma, ao correr dos dias que se seguiram, para o Dr. Hélio, "a
candidatura do Newton era totalmente inviável. Esse 'gordo' não inspira confian-
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ça ao eleitorado mineiro. O Pimenta é mais palatável. Vamos ver." Mas o "gordo"
me agradara, me parecera muito dinâmico e decidido. Visão da qual comungava o
Dr. Gileno, a despeito do clima inteiramente hostil da quase totalidade dos auxilia-
res do Governo. Uns o atacavam no campo da ideologia, outros no da moral e da
ética.

Não obstante, o Dr. Gileno Novais e eu passamos a rodar, insinuar, apontar-
lhe as vantagens do Newton, principalmente quanto ao peso do eleitorado de Con-
tagem que, certamente, o acompanharia na sua quase totalidade, anulando assim,
"centros mais evoluídos" que o combatiam impiedosamente.

Aproximava-se a Convenção e uma visita do Dr. Pimenta ao governador te-
ria conseguido deste uma palavra em seu apoio. Às vésperas da Convenção, o Dr.
Newton "trucava de falso" dando a todos a segurança de que tinha a maioria dos
delegados e hospedagens para todos nos melhores hotéis da Capital, fatos que efe-
tivamente não se confirmaram, Dr. Hélio Garcia que o diga. De qualquer forma,
desta ou daquela maneira, a Convenção pmdebista realizou-se e o Dr. Newton foi
escolhido candidato do Partido a governador.

Como de praxe, imediatamente o Dr. Newton pediu uma audiência ao gover-
nador para dar-lhe ciência do ocorrido. Mas o governador permaneceu silente por
uns dias, sem marcar-lhe a audiência, até que, certa noite, resolveu recebê-lo.

Estávamos na sala de recepção o deputado Milton Reis e eu, no momento
em que o governador, descendo do andar superior, recebeu o Dl'. Newton Cardoso,
que se fazia acompanhar de um de seus irmãos. Após os cumprimentos e as ame-
nidades costumeiras, o Dr. Newton, com a palavra, comunicou o resultado da Con-
venção pmdebista, que culminou com sua escolha para candidato a governador às
próximas eleições, e, como candidata a vice Júnia Marise. Impassível, o doutor
Hélio Garcia dirigiu-se ao Dr. Newton e lhe disse: - "Você obteve uma vitória de
pirro, mas vamos nos juntar todos e elegermos um outro nome."

O Dr. Newton, perplexo, procurou resistir e explicar-se, mas o doutor Hélio
não lhe dava ouvidos. Após alguns minutos, o doutor Hélio pediu licença e se au-
sentou, subindo as escadas em direção aparente aos seus aposentos. Passado o
impacto, vira-se o Dep. Milton Reis para o Dr. Newton Cardoso e lhe diz: - "En-
tão Newton, pelo que você e nós ouvimos, podemos deduzir que o governador Hélio
Garcia não aceita nem apóia o seu nome, não obstante, está disposto a avaliar
outro nome para que vocês, juntos, o elejam", aconselhando-o a desistir.

A interpretação e as advertências feitas pelo Dep. Milton Reis, assustaram,
mas não abalaram o Dr. Newton, reagindo na defesa da decisão convencional e
repisando que iria às urnas, ainda que ficasse só. Passados alguns instantes, o
governador retornou de seus aposentos, depois de ter ouvido toda a conversa, de
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ta-documento que eu havia preparado. Voltei ao governador Hélio Garcia e entre-
guei-lhe o documento. Depois de lido por mim em voz alta, disse-me, "Guarde-a
para você". É esta a carta-documento:

sua "estratégica poltrona", tudo que tínhamos conversado cá embaixo, criando
logo, com discretos acenos, um ambiente para despedida, no que foi entendido, e
o Dl'. Newton Cardoso imediatamente despediu-se e partiu.

No dia seguinte, fomos para o Rio de Janeiro, o governador Hélio Garcia,
em cujo apartamento ficamos, o Dl'. Gileno Novais e eu. Aprisionados ali por mais
de 15 dias, certa noite, já entediados, iniciamos, o governador e eu, uma conversa
da qual concluímos que o melhor seria assumirmos a campanha do Dl'. Newton
Cardoso, sem dispensar-lhe, contudo, de uma carta-compromisso. Por volta da
meia-noite, o governador chamou Walduck Wanderley ao telefone e pediu-lhe que
providenciasse sua volta imediata a Belo Horizonte. Em menos de 2 horas está-
vamos no Palácio das Mangabeiras. Dali o governador convocou imediatamente à
sua presença o vizinho Dl'. Murilo Mendes, com quem conversou longamente, o
que já havia feito com o Walduck, enquanto, igualmente convocados por Gileno,
em nome do governador, o também empresário Lincoln Sabino e outros.

Marcou-me uma passagem que define o Lincoln Sabino, a quem eu não co-
nhecia. Ao adentrar-se à biblioteca, o Lincoln foi logo perguntando ao Gileno, que
o apresentou a mim, a que se devia o chamado. E o Gileno lhe disse que o gover-
nador estava conversando com os empresários amigos sobre as contribuições que
poderiam dar para a campanha de sua sucessão.

A essa explicação, o Lincoln respondeu: - "Não precisavam me chamar para
isso. Estou de acordo com qualquer contribuição que me for atribuída, desde que
não seja inferior às dos outros e que a minha seja parcelada, pois não posso dar
de uma vez." Já de dia, por volta de 9 horas, desci à minha residência. Pouco de-
pois, lá apareceu o Dl'. Newton Cardoso, acompanhado da Dra. Junia Marise, que
foi logo me cobrando um relato dos fatos. Não me furtei a nada, mas também lhe
falei da carta que eu iria redigir e datilografar para ele copiar, dirigida ao gover-
nador Hélio Garcia, com os compromissos que lhe apontei em linhas gerais.

Com a alegria que não podia esconder, o Dl'. Newton adiantou-se até a copa,
onde estava o telefone, ligou e disse: - "Nilberto, acabo de receber o 'nada cons-
ta', pode deslanchar nosso trabalho." Combinei com o Dl'. Newton que até à noite
levaria à sua presença, em sua casa, a carta-documento, vez que, depois de feita,
seria submetida ao governador Hélio Garcia. Tudo pronto como combinado, ao
submeter a carta-documento ao Dl'. Hélio, estava ele sentado ao lado do Roberto
Brant, no Mangabeiras.

O governador Hélio Garcia, como de hábito, não leu o documento, indican-
do-me - "Faça o que e como quiser, pode levá-la ao "gordo" para "copiar e assi-
nar, entendeu?". Dirigi-me à residência do Dl'. Newton Cardoso, que de imediato
afastou todos os que lhe circundavam, apanhou um bloco, copiou e assinou a car-
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Desnecessário dizer que ele não resultou em nada, assim como jamais fora
cobrado pelo Dr. Hélio. Para controlar as ações do Governo no interregno que se-
parava o do governador Hélio Garcia daquele que iria se iniciar, o doutor Hélio,
que também nunca gostou de escrever nada, fez a seguinte circular aos secretá-
nos:

"Senhor secretário,
A partir de hoje nenhum ato de repercussão política poderá ser praticado sem minha autorização. Referi-

dos atos deverão ser encaminhados através da Secretaria de assuntos políticos.
18.11.86
Atenciosamente, HÉLIO GARCIA:
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"B. Horizonte. 17 Agosto de 1986
Carissimo amigo e governador Hélio Garcia
Como conversamos, se eleito governador de nosso Estado nas próximas eleições, quero, desde já, contar

com a sua insuperável colaboração para compormos o meu governo.
Voltado para os mais altos interesses do Estado e tendo como condição fundamental compor um governo

altamente capacidade e probo, não o faria a contento se não conta-se com a participação do grande contin-
gente de companheiros qualificados que seguem sua lúcida orientação. Desta forma, apelando para o alto grau
de confiança e aliança que nos une, quero convoca-lo, desde logo, para prover comigo, sempre de comum
acordo e nas diversas oportunidades que forem surgindo, todos os cargos de confiança dos escalões superio-
res e intermediários da administração direta e indireta do Estado. Esta convocação se aceita, tanto me sensibi-
liza como passa a constituir-se um compromisso de minha parte, em que poderá ser detalhado na oportunida-
de que você estabelecer.

Por outro ladO, gostaria também de, à época, me indicar-se os nomes dos candidatos de sua preferência
as eleições de 1988, para prefeitura desta capital e às de 1990 para o Governo do Estado, para cujas vitórias,
darei todo o meu empenho pessoal e do meu governo. Abraço do Amigo

Newton Cardoso"
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E partimos para a campanha, comandada pelo governador Hélio Garcia, com
a discreção que lhe impunha o alto cargo, não obstante extremamente difícil e
áspera, culminou com a eleição do Dl'. Newton Cardoso para governador.

o governador autoriza o asfaltamento da estrada que liga Montes Claros a Sã,OFrancisco. ao lado do pref~i~o
Severino Gonçalves e do secretário Geraldo Santanna que lê a ordem de serviço. Ao I.~do.o governador ~ello
Garcia. o secretário Geraldo Santanna e o candidato Newton Cardoso chegam a Brasllla de Minas de helicóp-
tero. E. na foto de cima. comicio em Salinas. vendo-se. de costas. o candidato Newton Cardoso e Geraldo
Santanna saudando a massa de mais de 30 mil pessoas.
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No Governo Newton Cardoso
(1987-1991)

Certo dia, apareceu em meu gabinete, o de secretário extraordinário de Es-
tado para Assuntos Políticos, o governador eleito Newton Cardoso, que foi logo
me indagando: - "Vim, pessoalmente, convocá-lo para secretário no meu Gover-
no. Que Secretaria você prefere?" Depois de alguma relutância, indiquei a de Mi-
nas e Energia, o que lhe serviu, naquele momento, para confessar-se livre em re-
lação às demais escolhas.

Não mais vi o governador eleito até que tive notícia de uma solenidade por
ele presidida, onde anunciara a composição do seu secretariado. Mal acostumado,
acredito, anunciou também os nomes dos secretários-adjuntos.

A turma do Palácio logo me fez más referências sobre o nome anunciado pelo
governador Newton Cardoso para adjunto da secretaria de Minas e Energia. Fi-
quei calado.

Mais tarde, o governador Newton Cardoso telefonou-me, eu ainda estava no
Gabinete, indagando: - "Que achou do secretariado que anunciei?" - "Não o ouvi",
respondi, a não ser o saber do nome do adjunto que o senhor anunciou para Mi-
nas e Energia." - "Gostou?", perguntou ele. - "Não", - respondi - "pelo que me
disseram aqui temos incompatibilidade até de ordem mora!." - "Então vamos
trocá-lo, qual é a sua escolha?", indagou o governador Newton Cardoso. - "Minha
indicação é a do engenheiro José da Costa Carvalho Neto, da Cemig, que, além de
competente e probo, servirá de "ponte" entre a secretaria e aquela empresa." -
"Está certo", disse o governador eleito, "estou de acordo", dando por encerrado o
desencontro.

É que eu ainda não sabia da descoberta governamental de se nomear adjun-
to à revelia do secretário, estratégia de "vigia" que ainda vige.
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o secretário Geraldo Santanna na solenidadede poso Dr. José Monteiro de Castro observa o secretário
se discute com o desembargador Régulo da Cunha Geraldo Satanna conversando com seu antecessor.
Peixoto, observados ao fundo, pelo Dr. Roberto
Rezende.

Nós nos dedicamos mais à sua reorganização, como a do DAEE - Departa-
mento de Águas e Energia Elétrica - e procuramos dar prosseguimento a alguns
projetos formulados por nosso antecessor, dentre os quais o que atribuía a uma
empresa de construções bastante conhecida a incumbência de dotar todos os po-
voados e aglomerados do Estado de telefones públicos.

Certa noite, uma sexta-feira do segundo semestre de 1987, fui chamado ao
telefone, via do qual o governador Newton Cardoso me convocava à sua Fazenda
Rio Rancho na manhã seguinte. E lá estava eu, na hora aprazada, imediatamente
convidado a entrar noutro carro, que era dirigido pelo próprio governador,
rumando-nos para outra de suas fazendas, ali por perto. Logo, o governador
Newton Cardoso foi me dizendo: - "Preciso que você assuma a presidência da
Cemig imediatamente, e não pode passar de segunda-feira cedo." - "Governador,
eu não posso aceitar esta convocação, não estou preparado para ela." - "Vamos
ali ver um gado rapidamente e você vai pensando nas providências que precisa
tomar e na volta você me fale, e estamos conversados", mudando de assunto. Ao
retornarmos à sede da Fazenda Rio Rancho o governador Newton Cardoso disse-
me, enquanto abria a porta do carro: - "Como é, o que decidiu?" - "Doutor
Newton, posso aceitar a presidência da Cemig, mediante três condições, duas das
quais dizem respeito ao seu Estatuto; primeiro, quanto à representatividade da
empresa que, segundo seu Estatuto, é atribuída a dois de seus diretores; acho que
deve continuar assim, mas um deles terá que ser, necessariamente, o seu presi-
dente; segundo, entendendo que o principal insumo da Cemig é a água, e, que,
um de seus objetivos sociais e econômicos deve ser o represamento e a perenizarão
de nossos rios, principalmente os do Norte de Minas, seu objeto social deve ser
ampliado, atribuindo-lhe não só a "geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica", mas também a perenizarão de nossos rios.
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Entendia eu que se passasse pela presidência da Cemig e não deixasse uma
marca na minha região, não só ela, como de resto todo o Estado, não me perdoa-
riam jamais. E, por último, como presidente da Cemig, não aceitaria que o gover-
nador continuasse despachando diretamente com outro diretor, como vem ocor-
rendo, sem a minha presença ou conhecimento direto e pessoal. . Porém, melhor
pensando, acho que o senhor deve fazer presidente da Cemig o doutor Perouse,
seu irmão, no meu julgamento da mais alta competência profissional." - "Não,
não, não posso nomear o Perouse, não. É você mesmo e estou de acordo com tudo
que colocou, aliás, muito oportuno e conveniente. Tome as providências e inter-
venha logo na Cemig segunda-feira cedo."

Nesta altura, de regresso, já estávamos subindo a Avenida Afonso Pena, em
direção ao Mangabeiras, quando, receando uma discordância futura, voltei a in-
sistir na solução Perouse, no que fui rechaçado, sem que o governador escondesse
sua irritação, dizendo: "O Perouse é meu irmão, de minha confiança, da maior
competência profissional, PhD em Engenharia, mas não tem pulso forte e não tem
experiência em administrar nada." e, já irritado, deu por encerrada a conversa
com esta afirmação: - "O Cezarini decaiu da minha confiança e o substituto dele
é você, e estamos conversados".

Na segunda-feira, logo cedo, dirigi-me para a sede da Cemig e lá constatei
que o ainda presidente estava numa praia, mas que a aeronave da empresa já ti-
nha ido buscá-lo. Assessorado por outros diretores e servidores mais experientes,
tomamos todas as providências para a substituição, porém, antes do final do dia
chegara a carta de renúncia do Dr. Cezarini. Passou-se à rotina com a convocação
da Assembléia Geral para eleição de novo Conselho que, transcorrido o prazo
estatutário e legal, me elegeu seu presidente e da própria empresa, depois de
redigidas e aprovadas as modificações estatutárias que havíamos combinado, o go-
vernador Newton Cardoso e eu.

Não obstante, à véspera da Assembléia Geral referida, recebi em minha re-
sidência a visita do procurador do Estado, que me transmitiu mensagem do go-
vernador, de que fora meditar melhor e chegou à conclusão de que não deveriam
ser feitas as modificações estatutárias combinadas, iriam causar péssima reper-
cussão. Ao mensageiro da decisão pedi que, então, levasse ao governador, minha
decisão de não aceitar a presidência da Cemig, razão por que, como ainda havia
tempo, procurasse outro nome. Poucos minutos depois o governador Newton Car-
doso telefonou-me chamando-me ao Mangabeiras para onde me dirigi imediata-
mente. Ali, o governador reafirmou sua posição e eu, igualmente, repeti que não
aceitaria o cargo, a não ser com as modificações combinadas. Meditando um pou-
co, o governador pegou o telefone, ligou para o procurador, a quem transmitiu, na
minha presença, a ordem para promover as modificações por mim propostas e a
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minha eleição para a presidência do Conselho e da Cemig na manhã seguinte, nos
termos da convocação, e, de dedo em riste, o governador Newton Cardoso me dis-
se, "pois está aí, faça então, da forma que você quer; você é muito teimoso, mas
vai ver essa imprensa cair em cima de nós".

Despedi-me do governador e dali mesmo telefonei ao procurador para con-
firmar a real disposição do Governo ...

Minha posse foi muito concorrida, contando com a presença do próprio go-
vernador Newton Cardoso, com o destaque especial para a figura sempre incon-
fundível de José Monteiro de Castro, e o recebimento da mensagem do ministro
Aureliano Chaves, a que já me referi.

Na oportunidade, pronunciei o seguinte discurso:

"Senhoras e Senhores, Pela vontade do Exmo. Senhor governador do
Estado, acionista majoritário, eu me torno presidente desta Empresa. Pre-
tendo dirigi-la sem qualquer intimidação, segundo o interesse do Estado,
manifestado na orientação que me foi dada pelo Senhor governador. Esta
minha disposição corresponde ao dever de um cidadão comum, que não
pleiteou a este ou a qualquer outro cargo no Estado, mas que não se dispõe
a renunciar às tarefas que lhe são cometidas pela confiança e em nome do
interesse público.

Não me importa o que pensam e às vezes falam os que se deslumbram
com títulos acadêmicos. O tempo é da competência. Nas centenas de mani-
festações de apoio e solidariedade recebidas, a maioria delas também aponta
o caminho da resposta aos contrários. Ainda que sensibilizado com o in-
centivo, não posso descer ao patamar em que labutam os inconformados,
mas não fujo ao dever de uma palavra às Instituições que eventualmente os
acolhem.

Lembraria que a melhor fase da história de nossa maior Empresa
Siderúrgica, ela experimentou sob o comando de um cidadão que não era
profissional do ramo. Certamente que tamanho êxito não se deveu só ao
assessor especializado, mas ao descortínio e à visão de seu presidente, por
sinal uma das mais expressivas figuras da vida pública do Estado, o go-
vernador Rondon Pacheco. Lembraria, e até com respeito, às Entidades de
Classe, que não devem elas servir de escudo a filiados que, indiferentes a
resultado de pleitos eleitorais, ainda assim se julgam com direito aos pos-
tos, num claro desapreço às mais legítimas manifestações populares, no
caso, às eleições de nossos governantes.
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À Assembléia Legislativa, cuja tribuna pode ter sido agora maculada
com a repetição de injúrias pessoais feitas outrora por representantes do
mesmo "grupelho", nunca consideradas procedentes, invocamos seus Anais
para assegurar aos que só agora me conhecem, que não apenas o meu dis-
curso de estréia como o de despedida naquela Casa, e como toda a minha
vida parlamentar, se revestiram de sentimentos altos e interesse público, ja-
mais me permitindo um gesto do qual viesse algum dia me envergonhar.

À Casa que me acolhe, sinto-me no dever de dizer essas palavras
para que ela saiba ao que vim, como pretendo conduzi-la e que tipo de
pessoa humana a dirigirá. Vivi um tempo rico de acontecimentos e algu-
mas vezes de paixão. No convívio amigo e respeitoso com 12 governado-
res de Estado, 6 dos quais presentes à vida pública nacional, a nenhum
deles foi dado testemunhar um ato meu de menor porte. Nos Governos
Clóvis Salgado, Bias Fortes e Magalhães Pinto ocupei cargos de relevân- .
cia por indicação do Partido político a que pertencia. Já nos Governos
Tancredo Neves, Hélio Garcia e Newton Cardoso, cumpri e cumpro tare-
fas que me desvanecem, que me foram e me são cometidas em razão da
mais absoluta confiança pessoal. Para quem como eu tem gosto pelo ano-
nimato e é contido pelo pudor, condições tão excepcionais não se alcan-
çam por acaso.

De José Monteiro de Castro, de cuja vida pública exemplar é testemu-
nha o País, há pouco recebi esta mensagem: - Caro Santanna, quantos? Não
sei, mas sei que os viveu em luta constante, com vigorosa determinação e
coragem, pois você é um homem forte. Quando isso acontece, o exame que
normalmente fazemos no dia de nosso aniversário, deve ser para você uma
causa muito grata. Você se bateu, sempre e lealmente, por seus amigos e o
fez com desinteresse e devoção. Que mais poderia desejar senão essa felici-
dade que em você é traço e vocação? ...

De Tancredo Neves, de quem a Nação se lembra com saudades e se
orgulha de seu feito histórico, a confiança insuperável e, acredito,
inalcançada por qualquer outro mineiro, em longa carta manuscrita de 13/
junho/82, com esta delegação: ... fica você com plenos poderes para todas as
articulações que, a seu critério, sejam úteis à nossa causa. Dou-lhe plenos
poderes para todos os compromissos, que uma vez assumidos passarão a
ser meus, que os honrarei em toda linha ...

De Aureliano Chaves, comedido e severo nessas ocasiões, com a auto-
ridade de sua vida pública, de ex-governador de nosso Estado e de atual
ministro das Minas e Energia, uma ardente, altamente significativa e atu-
al mensagem de cumprimentos.
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Do governador Newton Cardoso, obstinado na vontade de acertar, as
constantes manifestações de confiança, pelas honrosas tarefas com que me
tem distinguido. A evocação desses testemunhos empresta singular dimen-
são à minha afirmação de que esta Empresa terá um presidente que não
veio por acidente e que não a desmerecerá. Mas que não se deixará conta-
minar por qualquer opulência, até porque, ela se conflitaria com os hábitos
do governo que integramos.

A parcimônia nos gastos e a eliminação do supérfluo, como forma de
economizar para investir na solução dos problemas que começam a afligir
nossa gente, podem significar uma inspirada revisão, mas não atingirão a
Empresa como Instituição clássica, como matriz nacional de valores, valo-
res humanos e históricos, que não será somente preservada, mas por mim
estimulada. Pretendemos, afinal, que esta Empresa, retomando sua tran-
qüilidade, desenvolva com redobrada vontade seus grandes projetos e se
constitua, então, na imagem de eficiência e dinamismo, e também de sobrie-
dade."

Não foi pacífico o início da minha gestão à frente da Cemig. A empresa vi-
nha de um período muito polêmico, inquietante mesmo, dadas as notícias
desencontradas que corriam, gerando desconfianças e críticas. Ao Tribunal de
Contas do Estado a direção da Cemig havia negado competência para uma audi-
toria. Fui ao conselheiro Maurício Aleixo e declarei-lhe abertas todas as portas da
Cemig e a colaboração de todos os seus servidores e dirigentes. A auditoria foi pro-
cedida.

Convidei para Assistente da presidência uma das mais expressivas figuras
dos quadros da Cemig, que, por sinal, se revelou ao correr dos anos que se segui-
ram uma das figuras de maior projeção, competência e expressão da administra-
ção estadual, ora na vice-presidência do Bemge, ora na presidência do BDMG, ora
como secretário de Estado da Casa Civil do Governo Itamar Franco e agora presi-
dente de Furnas, o engenheiro José Pedro Rodrigues de Oliveira.

Ao correr de pouco tempo, demos à Cemig um reordenamento compatível
com a cultura por ela mesma criada, não sem alguns atritos e dificuldades,
notadamente os provocados pelo Sindicato próprio. De um ex-presidente da em-
presa ouvi, tempos depois, que minha "gestão à frente da Cemig talvez tenha sido
a mais profícua de sua história, uma vez que lhe evitou o caos quase iminente,
para o qual caminhava celeremente, recolocando-a nos seus verdadeiros trilhos."
Não me esqueci de promover o levantamento das bacias hidrográficas do Estado,
principalmente as do Norte de Minas, decidindo pela construção de algumas bar-
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ragens para perenizarão e outros usos de alguns rios, dentre os quais, sobre o rios
Salinas, Caraíbas, Bananal, Calhauzinho, Pardo (Berizal e Machado Mineiro),
Setúbal e outros, todos no Norte de Minas.

Barragem de contenção sobre o Rio Salinas

o governador Newton Cardoso e o presidente da Cemig Geraldo Santanna no momento do desvio do rio em
Nova Ponte.
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De igual maneira, iniciamos a construção da Usina de Nova Ponte, enquan-
to se desenvolvia, também pela Cemig, a construção de uma nova cidade de Nova
Ponte.

Vez por outra, uma discreta discussão entre mim e o governador, parece-me
que, ao correr do tempo, fomos nos cansando um do outro. Certa feita, numa de-
terminada manhã, foi encontrado pelas faxineiras do prédio da Cemig, na lixeira
do gabinete de um dos diretores, um cheque administrativo, de emissão de deter-
minada empresa construtora, de valor muito significativo; muito volumoso no
julgamento de quem não estava acostumado a lidar, ou mesmo escrever tal quan-
tia, por esse conceito de "volumoso" ridicularizado pelo diretor em cuja lixeira o
cheque fora encontrado.

De acordo com as normas vigentes na empresa o documento foi imediata-
mente entregue ao administrador da Casa que, por sua vez, tirou-lhe uma cópia
xerox, frente e verso, e o passou ao diretor contra recibo no xerox.

Conquanto presidente da empresa, não tive imediato conhecimento do ocor-
rido até que a conversa ganhou corpo, chegando o fato ao meu conhecimento,
então, já através do administrador que me forneceu uma cópia do inusitado docu-
mento.
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RECEBI DO SR. RODRIGO PRATES, O CHEQUE NO 092275 do BANCO 353,
AGtNCIA 0048, NO VALOR DE CZ$ 61.765.487,00 (SESSENTA E HUM MILHO,
itIECENTOS';. ; E SESSENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA
E SETE CRUZADOS), CONFORME XEROX NO ANVERSO OESTE RECIBO.

BHT~-25/05/88
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Fui imediatamente ao governador Newton Cardoso que, para minha surpre-
sa, já sabia de todo o ocorrido e de suas razões. Por isso me exibiu, para assinar
como presidente da Cemig, um documento dirigido a ele, relatando e justificando
o ocorrido, e, segundo ele, redigido por pessoa tão competente, como seu amigo de
absoluta confiança, disse-me ele.

Li o documento-relatório, que justificava plenamente o inusitado fato, mas
recusei-me a assiná-lo, alegando que, não obstante aparentar a realidade do ocor-
rido, era do meu dever, como presidente da Cemig apurar o fato, para o que iria
nomear uma Comissão. Se a tal Comissão chegasse à mesma conclusão do relató-
rio que me era por ele exibido para assinar, nenhuma dúvida eu teria em fazê-lo,
pondo, assim, um fim ao lamentável episódio.

O governador Newton Cardoso não discordou, mas não gostou da minha po-
sição e mudamos de assunto. Voltando à Cemig designei imediatamente uma Co-
missão composta dos advogados Ivo Miranda de Morais, meu assessor e Dl'. Nide
Alves Brito, diretor de Gestão Empresarial para apurarem o ocorrido e sugerirem
as providências cabíveis. Instalou-se um verdadeiro Processo Administrativo e as
diversas partes envolvidas, inclusive pessoas estranhas à Cemig e à empresa cons-
trutora, foram ouvidas formalmente, para se chegar à conclusão de que o fato re-
sultara de um lamentável equívoco na expedição de correspondências da citada
empresa de construção, razão por que, a bem da verdade, o relatório-documento
que me fora exibido anteriormente pelo governador, para assinar, expressava os
fatos, como apurado, processo esse, hoje seguramente arquivado na Cemig.

A partir daí, um certo desapontamento me pareceu turvar nosso relaciona-
mento, o que me levou a começar a falar em deixar o cargo ... Uma, duas, três
vezes, até que, enfim, certa vez, já em meados de 1988, talvez irritado ou incré-
dulo, o governador me respondeu: - "Então você quer sair mesmo?", ao que res-
pondi afirmativamente. E ele me pediu então que aguardasse no cargo, até que se
fixasse um outro nome. Neste mesmo dia, retornando à Cemig, reuni a diretoria,
comuniquei minha decisão, pedi a designação de um presidente interino até a re-
alização da respectiva Assembléia e fui para casa. Dali, viajei com a família para
Salinas. Não houve cartas de despedida nem de agradecimentos. Presidi a Cemig
no período de 1987-1988.

Ao saber do ocorrido, o doutor Hélio Garcia assim comentou: - "Esse nego
é um maluco. É a primeira vez que alguém pede demissão da presidência da
Cemig.

Em Salinas, passei a cuidar das minhas atividades pessoais, período duran-
te o qual o governador Newton Cardoso visitou nossa cidade por 3 vezes. Nessa
quadra, surgiram dois movimentos de cassação, pela Assembléia Legislativa, do
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governador Newton Cardoso, que, por sinal, além da virilidade da oposição que
tinha, não gozava de nenhuma credibilidade entre os deputados que lhe davam
apoio, pelo hábito que o acompanhava de adiar sempre as soluções dos problemas
que lhe colocavam os deputados.

Apesar de nunca confessar as dificuldades por que passava, o governador
Newton Cardoso insistia comigo para que eu voltasse a colaborar com o seu Gover-
no. Afinal, numa visita que lhe fiz em Belo Horizonte, mostrou-me as dificuldades
com que se debatia junto à Assembléiae à opinião pública, pedindo-meque o ajudasse.

Aceitei a convocação, sob o título de assessor, com a incumbência principal de
remover as dificuldades com o restabelecimento da confiança dos deputados
situacionistas no seu Governo, oportunidade em que me perguntou de qual cargo
precisava dispor para tanto. Respondi-lhe que me bastava uma pequena sala. Dois
ou três dias depois, o governador Newton Cardoso chamou-me e disse-me que esti-
vera a pensar e chegara à conclusão de que, sem a titulação de secretário de Esta-
do, certamente me faltaria autoridade bastante para me desincumbir da missão.

Nesse caso, como a secretaria de Estado de Assuntos Municipais estava ocu-
pada por um de seus irmãos, iria demiti-lo e me nomearia para a mesma, acresci-
da da força governamental de que eu necessitasse para reconquistar o apoio da
maioria dos deputados.

Para tanto, o governador Newton Cardoso e eu combinamos que a liberação
de subvenções solicitadas por deputados e prefeitos seria sempre precedida de re-
cursos disponíveis na própria secretaria, independentemente da burocracia reinan-
te na Fazenda e no próprio Tesouro. De igual maneira, qualquer ato de repercus-
são política seria imediatamente liberado, desde que pleiteado pela corrente polí-
tica majoritária do respectivo município.

Criamos um critério de convivência, com base na corrente política majoritá-
ria municipal e passamos a intervir em diversas outras secretarias que não
correspondiam ou acompanhavam a realidade do momento. Igualmente, foram
promovidas algumas mudanças de secretários, chegando a secretaria de Seguran-
ça Pública a ser provida, a certa altura, por um coronel da reserva do Exército
Nacional. As bancadas federal e estadual, meio perplexas com a dinâmica da ação
política do Executivo, acudiu imediatamente ao chamamento e, restabelecida a
confiança, pôs-se fim aos movimentos de retaliação criados no Legislativo.

A certa altura, recomeçam os movimentos de sucessão do governador
Newton Cardoso. Diversos nomes surgiam e desapareciam com a mesma rapidez.
O ex-governador Hélio Garcia começou a admitir à convocação de seus companhei-
ros para uma nova disputa. Mantivemos ele e eu diversos encontros com vistas à
sua iminente candidatura.
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Nessa altura, quem já resistia era o próprio governador Newton Cardoso, a
quem, eu e diversos outros companheiros, começamos a trabalhar no sentido da-
quela candidatura. Por outro lado, sempre muito cioso do respeito e consideração
que o titular do""Governo deve sempre ter, o ex-governador Hélio Garcia, não
obstante já decidido a ir à disputa, não admitia fazê-lo sem que, primeiro, desse
conhecimento ao titular Newton Cardoso e procurasse obter-lhe o apoio, não
obstante estar certo de que o prestígio dele estava em baixa.

Mas continuamos a conversar, de um lado e de outro, até que acertamos um
encontro entre os dois, cada qual de seu lado exigindo minha presença às conver-
sas. Acertada a noite do encontro, fui à residência do ex-governador Helio Garcia,
na Rua Paracatu, onde ele já me esperava. Imediatamente, ocultando o próprio
rosto com a gola do paletó, o Dr. Hélio entrou no meu carro e partimos para o
Mangabeiras.

Aí, depois de cumprimentar a Da. Lúcia, fomos imediatamente introduzidos
na biblioteca. Abri a conversa que, a bem da verdade, manteve-se sempre em ní-
vel muito alto, nada de pessoal foi ventilado, não obstante, sob a mais ~evera re-
serva desejada e manifestada por ambos, notadamente pelo Dr. Hélio. E que, da
parte do Dr. Hélio Garcia, a quase unanimidade de seus companheiros era con-
trária a qualquer entendimento com o governador Newton Cardoso, de quem não
desejavam nem queriam o apoio, De forma que, qualquer que fosse o resultado
daquele encontro, ele teria que manter-se em absoluto segredo a fim de que o Dr.
Hélio tivesse tempo de contornar as dificuldades no seu meio e convencer seus
companheiros, certamente um a um. Assim entendia eu que privava de ambos os
ambientes.

O acerto não demorou. O governador Newton Cardoso apoiaria a candidatu-
ra do Dr. Hélio, sem nenhuma restrição, porém, desejava indicar o candidato a
vice, que o Dr. Hélio também assumisse a condição de candidato do Governo e que,
eleito, na medida do possível, tratasse aos companheiros dele, Newton, como seus
próprios companheiros. O ex-governador Hélio Garcia, agora candidato de novo,
concordou de imediato com as condições colocadas pelo Dr. Newton, porém, que o
nome indicado para vice na sua chapa fosse do Triângulo Mineiro.

Tudo acordado, o governador Hélio Garcia apressou-se em se despedir, sem
se esquecer de reiterar a necessidade da mais absoluta reserva sobre aquele en-
contro e seu resultado, até que ele, conversando, removesse as resistências entre
seus companheiros. Saímos do Mangabeiras, no meu carro, que eu mesmo dirigia,
e viemos diretamente para a casa do Dr. Hélio. Ali já o esperava seu motorista, de
tal forma que, precavido, esperei que ele partisse para sua fazenda, demorando-
me ainda algum tempo naquele ponto.
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-
Esses detalhes são importantes porque no dia seguinte parte da imprensa

de Belo Horizonte noticiou o encontro e o acordado, citando até mesmo anotações
feitas em papeletas. Logo pela manhã o Dr. Hélio me chama da fazenda, e, não
me encontrando, deixa um recado de que precisava me falar urgentemente, mas
que estava de saída para o Rio. Por mais que tentasse, não consegui novo contato
com o Dr. Hélio. Deduzi logo que ele havia tomado conhecimento do noticiário a
que me referi e certamente considerou encerrado qualquer outro tipo de contato
com Dr. Newton Cardoso e até comigo mesmo, para os que conhecem as reações
do Dr. Hélio. Previ, logo, que o pior já havia acontecido.

Subi imediatamente ao Mangabeiras e logo ao encontro com o governador
Newton Cardoso, relatei o que havia acontecido e o adverti logo das conseqüên-
cias que o noticiário, resultado de alguma inconfidência, certamente teria causa-
do. Com a "cara mais limpa", sem manifestar qualquer surpresa, o Dr. Newton
foi logo me dizendo: - "Eu já li também o noticiário e achei que foi você quem
transmitiu a algum jornalista." - "Ora, doutor Newton, não me venha com esta,
só pode ter sido o senhor, pois, só nós três, o senhor, doutor Hélio e eu ficamos
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sabendo do encontro, dele participamos e do que ficou combinado, sem nenhuma
outra testemunha. Eu saí daqui levando o Dr. Hélio, não nos desgarramos um
minuto, assisti a partida dele para a fazenda, já muito tarde da noite, esperei na
porta de sua casa por algum tempo e ele não voltou. Desta forma, posso assegu-
rar que não foi ele, e, como não fui eu, só pode ter sido o senhor".

O governador Newton Cardoso silenciou por alguns segundos, olhos fixos
nalgum ponto como se estivesse a refletir e afirmou: - "É, você tem razão; saí da-
qui e fui diretamente a uma comemoração onde estavam muitos deputados e com-
panheiros nossos; a certa altura, falei ao Dep. Carlos Pereira o que havia ocorri-
do; e ele deve ter revelado a algum jornalista naquela mesma hora. Tá explicado,
foi ele." Daí pra frente, a coisa desandou. O Dr. Hélio não retornou nenhum ou-
tro sinal ao Dr. Newton, nem a mim e passou a cuidar de organizar sua campa-
nha.

O doutor Newton Cardoso, passados alguns dias, chamou ao Dr. Flávio
Petagna Guimarães e a mim para jantarmos num restaurante chamado Chez
Dadet, durante o qual ele se manifestou disposto a lançar uma chapa com o Dr.
Flávio Pentagna para governador e a mim, Geraldo Santanna, para vice. Depois
do impacto da notícia, seria feita uma pesquisa, diante de cujo resultado decidirí-
amos se continuaríamos com esta chapa ou se recuaríamos. Tal proposta foi aco-
lhida pelo Dr. Flávio. Ao contrário, não me dispus a aceitá-la, argumentando que,
para mim "não poderia ter esse negócio de pesquisa, para decidir depois dela; para
mim, se lançada qualquer chapa, não haveria 'caminho de volta'. Para o Dr. Flá-
vio seria muito simples voltar-se para o seu Banco - BMG -, guardas na porta
para não permitir nenhum acesso a ele, enquanto eu iria continuar ao sabor e
desejos de quantos me procurassem."

A conversa continuou com avaliações, mas findou por aí. Ao correr dos dias
seguintes, o governador Newton Cardoso incumbiu-me de procurar e insistir na
retomada das conversas com o Dr. Hélio Garcia, que, infrutíferas, e até repudia-
das por ele, resultaram em nada. Com isso, o Dr. Flávio Pentagna Guimarães, de
cuja amizade ao Dr. Newton nunca duvidei, deixara-me perceber que não conhe-
cia bem o "político" Newton Cardoso e muito menos suas "jogadas" políticas, aca-
bou, segundo me disseram outras pessoas, por ficar agastado comigo pelo fato de
eu estar "engajado" numa provável candidatura sua, ao mesmo tempo em que atu-
ava junto ao doutor Hélio Garcia, insistindo na sua candidatura. As circunstân-
cias nos encaminharam para a candidatura do Dr. Hélio Costa que, apesar de nos-
sos ingentes esforços, foi derrotada.
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No segundo Governo Hélio Garcia
(1992-1996)

Passados menos de 60 dias da posse do governador Hélio Garcia, recebi um
telefonema de sua secretária, Da. Ivone, de que o governador mandara avisar que
naquele dia estaria recebendo deputados. Esse telefonema, que para mim tanto
poderia ser um engano da Da. Ivone como uma "jogada" do governador, deduzi
eu,. razão por que indaguei: - "O governador está convocando a mim para algum
contato ou é um convite generalizado?" - perguntei. E Da. Ivone respondeu-me
que o aviso de audiências com deputados era generalizado e não específico. En-
tão, disse-lhe: "Da. Ivone, agradeço a inclusão do meu nome nessa relação, mas,
no momento, não me ocorre nada a tratar com o governador."

Durante esse mandato do governador Hélio Garcia não nos relacionamos
nem procurei nenhum outro setor do seu Governo, o que julgava resultar de u~
comportamento digno e ético. Por outro lado, alguns companheiros mais próxi-
mos do governador Helio Garcia incumbiram-se de um ingente e determinado tra-
balho no sentido de nos afastar, um do outro, cada vez mais. Nada tentei para
contornar esse trabalho, não obstante a dor que me atormentava de não poder
continuar freqüentando o amigo e cultivando a amizade a que tanto me devotava
e me fazia tanta falta, não do governador, mas do homem que sabe cativar e ser
amigo. Mas estou certo de que, dentre os que não perdiam tempo em nos afastar,
pelo menos um teve a sua carreira política truncada, exatamente pela falta da-
quele elo.

Aproximaram-se as eleições para a sucessão do governador Hélio Garcia.
Aqueles mesmos amigos mais próximos do Dr. Hélio impediram-me de apoiar seu
candidato no primeiro turno. Entre este e o segundo turno, fui chamado ao
Mangabeiras pelo governador Hélio Garcia para onde me dirigi imediatamente.
Ali, passado o choque emocional, recíproco, é de se ressaltar, - amenidades e in-
dagações pelos respectivos familiares - o governador tomou a iniciativa: - "Ge-
raldo, vou ganhar estas eleições, mas preciso de você; do seu apoio e do seu traba-
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lho, por isso mandei chamá-lo." Talvez tenha sido aquele o momento mais difícil
e doloroso de minha vida, porque eu não podia atender ao apelo do amigo.

Quase às lágrimas, busquei forças na minha formação moral, e disse: - "Go-
vernador Hélio Garcia, eu não posso apoiar seu candidato à sua sucessão, seus
amigos mais próximos impediram-me de fazê-lo no primeiro turno, e agora, a essa
altura, não tenho como explicar gesto tão grave aos que me cercam. Mas ninguém
ouvirá de mim uma palavra, ou um gesto, que signifique desapreço à sua pessoa
ou dificuldade para seu candidato." A emoção tomou conta de nós dois, o que me
fez apressar a despedida. O governador Hélio Garcia acompanhou-me até o meu
carro, adiantou-se em abrir-me a porta e partimos, cada qual para seu lado. Para
mim, repito, foi chocante e triste, porém, no dia seguinte, o governador Hélio
Garcia já estava "abarrancado" em Salinas, com meus adversários, centralizando
ali sua campanha pelo Norte de Minas.

Perdemos as eleições, tendo sido eleito governador de Minas o candidato do
governador Hélio Garcia, o Dr. Eduardo Azeredo, "esse menino do Renato
Azeredo" como dizia o próprio governador Hélio Garcia.
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No Governo Eduardo Azeredo
(1996-1999)

Visita de parte da bancada do PMDB ao governador Eduardo Azeredo.

Foi distante meu relacionamento com o governador Eduardo Azeredo e
seu Governo. Seu Governo foi marcado pela nebulosa transação que culminou
com a venda de um terço das ações que o Estado possuía na Cemig, operação
comandada não pelo próprio governador, mas por seu vice, mas "tida e
havida", na ocasião, como carecedora de lisura e contrária aos interesses da
empresa e do Estado.

Estive com o governador Eduardo Azeredo umas duas ou três vezes encon-,
tros formais, um deles na residência do deputado Romeu Queiroz e outro, em vi-
sita de cortesia, acompanhado de parte da bancada do PMDB, logo após minha
escolha como seu líder.
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A convivência formal e distante com o governador Eduardo Azeredo, porém,
não perturbou meu apoio à sua vitoriosa candidatura ao Senado da República, nas
recentes eleições de 6/10/2002, em toda nossa região, pois, ao lado do também ex-
deputado Péricles Ferreira, não podíamos deixar de aplaudir e incentivar o
reingresso na vida pública de um cidadão mineiro que realmente desf~uta de to-
das as qualidades pessoais necessárias à boa representação de Minas no Senado
da República.
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'11travessia do Deserto"
Candidato a deputado (agora derrotado)

Aproximaram-se, então, as eleições legislativas, e, depois de natural
indefinição, decidi pela disputa da reeleição. Apesar de ter atingido significativa
votação, algo superior a 37 mil votos, não alcancei o mínimo necessário à reelei-
ção. Entendi chegada a hora de iniciar o caminho de volta, ação tão bem
identificada por De Gaulle ao deixar o Poder da França, como "A travessia do
Deserto", e partiu para a produção de suas memórias, em Colombey-Ies-Deux-
Églises.

Quanto a mim, ao iniciar "a travessia do deserto", já em 2000, sou convoca-
do pela população salinense, pela palavra do ex-adversário, hoje companheiro
irretocável, o ex-deputado Péricles Ferreira, a ser prefeito de nossa terra, a nossa
Salinas, com a missão primeira de dar "um basta à desordem" e restabelecer sua
antiga cultura de respeito e resguardo à coisa pública.
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De tamanha tarefa sinto que não darei conta, mas sinalizo à posteridade
como lidar com a coisa pública, e para também constatar a final, que em verdade,
em verdade, ao contrário do que se imagina, a política "não tem caminho de vol-
ta". Vou desertar ... Para tanto, encaminhei a seguinte mensagem ao presidente
da Câmara Municipal de Salinas:

"Salinas 3 de janeiro de 2003, - Excelentíssimo Senhor vereador pre-
sidente da Câmara Municipal de Salinas, - Senhor presidente, 1. Da Re-
núncia - Venho renunciar, como de fato renunciado tenho, ao mandato de
prefeito Municipal de Salinas, cujo término seria em janeiro de 2005. - 1.1.
Ato unilateral, resultante de vontade própria, independe de apreciação des-
sa E. Casa, a não ser o dele tomar conhecimento e convocar o substituto
legal.

2. Da Declaração de Bens - Acompanha o presente minha Declaração
de Bens, na forma do que prescreve a Lei. Permito-me ressaltar que, se com-
parada à feita por ocasião de minha posse, há de se concluir que, embora
em pequena escala, meu patrimônio decresceu.

3. Das grandes obras - Ao assumir em fevereiro de 1959 a Prefeitura
Municipal de Salinas, o fiz com a missão, reiteradamente reclamada por
Bernardino Costa, de lutar pela implantação e consolidação da "liberda-
de" em nossa região, a que logramos ter relativo êxito ao final daquele nos-
so mandato. A aquisição agora do Edifício Cel. Idalino Ribeiro para sede
da Prefeitura, a par de seu grande valor material, foi inspirada sobretudo,
no seu valor histórico, pois dali emanava o poder absoluto e incontestável
de um época.

3.1. - Ao assumir em 2000 a candidatura a prefeito Municipal de
Salinas, o fiz para atender ao clamor da população, bem interpretado na
convocação do ilustre deputado Péricles Ferreira para, juntos, estabelecer-
mos um "basta" ao vendaval de corrupção que abateu a moral e a ética na
sucessão de responsáveis pela administração municipal, cujos desvios de
conduta e de conceitos se transformaram repentinamente numa "cultura".
Não descuramos da difícil tarefa e a própria sociedade, na sua grande
maioria, já dá sinais de que nos entendeu e aplaude seus primeiros resul-
tados. Por isso e também por ser titular da iniciativa o deputado Péricles
Ferreira, todos confiamos em que, certamente, ele completará a missão de
restabelecer a moralidade e o respeito à coisa pública em nossa região. Sua
tarefa, porém, será mais árdua porque os métodos de ação política deterio-
raram. É que, a despeito de nossas insistentes advertências, a dispersão de
votos em nosso meio, nos nivelou à insignificância política de tantos outros
municípios, e, por isso, perdemos a referência de principal núcleo político
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da região. A decadência dessa singular condição, tão cobiçada pelos
inconformados de outras plagas, e tão cara para nós e para nossos ante-
passados, não terá atingido a pessoa do deputado Péricles Ferreira ou a
minha própria pessoa, mas atingiu a nossa própria terra. As agressões de
que fomos vitimados, abraçadas também por salinenses que não se aperce-
beram do objetivo maior delas, tais como as "novidades festivas" de candi-
datos conhecidos na prática de negócios escusos envolvendo a coisa públi-
ca, as de candidatos que sequer sabiam a posição geográfica de Salinas, as
de candidatos de cultos religiosos, de entidades assistenciais e sindicais,
bem como, as não menos enganosas insinuações de candidatos "da região e
da terra", sem "lastros" que os abonassem, se constituíram num mercado
espúrio de votos e afetaram mortalmente a posição até então privilegiada
de Salinas. E o resultado já se faz presente, de tal forma que, se convocado
para um recomeço, devo confessar que já não tenho as mesmas condições
pessoais de que era pródigo noutros tempos, daí porque, também por isso
renuncio. E renuncio, mas permaneço companheiro de Salinas, não como a
sociedade apática e algumas lideranças indiferentes ou até mesmo hostis,
que preferiram se fazer de moucas, mas confiante em que, não só ela, a so-
ciedade indiferente, mas, e principalmente, a mocidade salinense, aperce-
bendo-se do engodo em que fora envolvida, reagirá com redobrada vontade
e promoverá, a curto prazo, a reconquista de nossa até então valiosa condi-
ção de pólo político, econômico e social.

3.2.- No campo das realizações materiais, ao longo desses anos que
se passaram, a par das obras de esgoto sanitário que só agora se desenca-
deiam na cidade, dotamos nossa terra de água doce e energia elétrica em
abundância, de comunicação telefônica e rodoviária com o País, e, com a
construção das primeiras passarelas sobre o rio Salinas, e o projeto de ave-
nidas sanitárias ao longo de nossos rios; e, sem descuidarmos da recupe-
ração e preservação de nossos mananciais, e com a perspectiva de constru-
ção de grande e moderno mercado na Praça "São Miguel", do Bairro São
Geraldo, completamos o "sinalizar" da direção para a qual a cidade deva
também se desenvolver, não estando fora de propósito, com isso, a inserção
da área que contorna a grande barragem sobre o rio Salinas, no seu con-
texto. 4.- Afinal, aos Senhores vereadores que entenderam e colaboraram,
aos que também não o fizeram por terem pleitos pessoais por nós contraria-
dos, às novas lideranças e à sociedade em geral, nossa esperança é a de que,
como parte de um pensamento novo, ou melhor, "contemporâneo do futu-
ro", caminharão na busca do Poder, sem que dele pretendam se servir, mas
para servir ao bem comum, e assim, inibindo, pela ação rejuvenescida e
corajosa, aos que dele só pretendem gozar e usufruir. Atenciosamente, GE-
RALDO PAUL/NO SANTANNA."
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No Governo Itamar Franco
(1999-2002)

Antes de empossado, o governador Itamar Franco convocou-me, como já dis-
se, para, segundo suas palavras, ao lado de outros "homens notáveis do Estado",
compor o Conselho de Administração da Cemig, "empresa emblemática" do seu
Governo. Dali saí para me desincompatibilizar à vista da candidatura à prefeitu-
ra de Salinas. Nosso contato com o Governo Itamar Franco passou a se dar mais
no campo administrativo, aparecendo como ponto culminante, a obtenção das
obras em andamento de interceptação de esgotos sanitários em nossa cidade.

Já em plena campanha pela eleição do deputado Aécio Neves para suceder o
governador do nosso Estado.

o governador Itamar Franco autoriza o serviço de saneamento básico para Salinas.
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Ao final de setembro, sou lembrado pelo insignes amigos ministro Oscar
Correa e seu filho, Dr. Oscar Correa Júnior, para uma reunião fechada, de uma
platéia altamente seleta, para os cumprimentos ao candidato Aécio Neves e
Gustavo Correa, então pleiteando uma cadeira na Assembléia Legislativa do Es-
tado. Na oportunidade, pronunciei o seguinte discurso:

Senhores e Senhoras, Permitam-me, inicialmente, homenagear essa
figura singular da política Mineira e Nacional, o governador Itamar Fran-
co, que, pela sua lucidez e coragem cívica, e por sua capacidade de discernir
o que mais convém aos interesses do Estado, nos conduziu, a todos nós, a
seta posição política que diz muito e que muito nos faz refletir sobre as ra-
zões que, no fundo, nos levaram a um itinerário comum. A Sua Excelência
dirigi a seguinte mensagem na manhã de 18 de junho p/passado: "gover-
nador Itamar Franco, permito-me cumprimentá-lo neste momento
em que toma tão importante decisão política, sabidamente funda-
mentada nos mais altos interesses de nosso Estado. Mineiros, cons-
cientes de tão lúcida e oportuna decisão, não nos furtaremos ao
dever de reconhecimento e colaboração ao chamamento de Vossa
Excelência. Atenciosas saudações, GERALDO SANTANNA."

Foi a decisão de apoiar Aécio Neves para sua sucessão. Para chegar-
mos a esta posição hoje, fomos buscar ensinamentos e indicações num pas-
sado não tão distante. Nós nos miramos na vida pública do ministro Oscar
Dias Correa, que marcou época como exemplo de homem público em todas
as posições que conquistou e serviu. Nas suas pegadas, como que policiado
pelo ministro, o Dr. Oscar Correa Júnior não faz por menos, segue-lhe a
trilha, sem tantos títulos, é verdade, mas em cujo currículo se vê a conti-
nuidade da ilibada conduta de seu pai.

Doutro lado, temos que destacar a marca indelével de TRISTÃO DA
CUNHA, cuja inteligência, cultura, destemor e espírito público nos fizeram
identificá-lo em tempos idos, como o primeiro dos brasileiros a se bater por
uma ideologia liberal-nacionalista, a par da pureza de suas convicções na
adoção e pregação da moral e da ética na vida pública, que muitas vezes se
contrapõem a resultados político-eleitorais. Fez Tristão de sua vida pública
um verdadeiro sacerdócio, desligado que era. de bens materiais, lutou bra-
va e apaixonadamente no campo das idéias e do interesse público. Seus
passos foram seguidos, com certa timidez é verdade, por Aécio Cunha, mas
que igualmente deixou marcada sua passagem exemplar pela vida pública.

A essa tradição irretocável junta-se TANCREDO NEVES, de todos co-
nhecido. Batidos que fomos na campanha de 1960, as duas décadas de re-
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lativo ostracismo que se seguiram, mais serviram para que Minas e o Bra-
sil entendessem a necessidade de convocá-lo para nos dirigir e confiar-lhe
os destinos de todos nós mineiros e brasileiros.

Éramos, já há muito, amigos íntimos, por isso, já em 1982, distin-
guiu-me com esta carta que, no fundo, no fundo, fala de nós dois: "Meu
caro Geraldo Santanna, Mais uma vez venho agradecer-lhe o
apoio que nos vem dando nessa campanha pelo Governo do Esta-
do, em que nos achamos empenhados. Conto, ainda, com a sua aju-
da para dar solução aos problemas políticos dos municípios, onde
o amigo conta com relacionamento de amizade. Nestes, onde só
houver forças situacionistas, fica você com plenos poderes para
todas as articulações que a seu critério, sejam úteis à nossa cau-
sa. Dou-lhe plenos poderes para todos os compromissos, que uma
vez assumidos passarão a ser meus, que os honrarei em toda li-
nha. Com os meus agradecimentos, aqui fica o sempre seu,
TANCREDO NEVES - B.H. 13/6/82."

Pois bem, meus Senhores, aqui nos achamos para reiterar de público
nosso apoio a Aécio Neves e Gustavo Correia, e dizer porque, agora com
tanta autoridade, ao contrário do que muitos pensam, não o fazemos para
manifestar desejo de renovação, mas porque estamos seguros de que eles,
não obstante vivendo outra época, não se esquecerão dos ensinamentos que
herdaram, da invejável tradição familiar, o que nos tranqüiliza nesta hora
tão amarga e desesperançada por que passam nosso Estado e a Nação, na
indiferença daqueles valores, pelas gerações que se sucedem. No apoio a
essas candidaturas, com as homanagens aos seus antepassados, que certa-
mente serão balizamento deles, Aécio e Gustavo, ao assumirem tão graves
responsabilidades.

Afinal, cumprimentamos a cada um dos candidatos pelas vitórias que
já se prenunciam. E de forma particular, ao Aécio, a quem conheci desde
antes de nascer, segundo palavras do Dr. Tancredo, pela caminhada
escoteira, caminhada escoteira, repito, mas determinada e vitoriosa."
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José Monteiro de Castro e seus
ensinamentos que não
me saem da cabeça

JOSÉ MONTEIRO DE CASTRO não tinha crença religiosa, era ateu. Ao
contrário, Da. Lourdes, sua esposa, era católica fervorosa e durante anos a fio
participávamos da missa das 9 horas, dos domingos, na Basílica de Lourdes, sem-
pre no recinto da respectiva gruta, em Belo Horizonte. Terminada a missa desCÍ-
amos juntos, Rua da Bahia abaixo, até o apartamento do ilustre casal na Rua
Timbiras.

Ali me encontrava com José Monteiro, comentávamos os últimos aconteci-
mentos políticos e as leituras da semana, além de tomarmos café. Grave moléstia
acometeu José Monteiro, não obstante continuarmos nossos encontros dominicais,
até por volta do meio-dia, quando me despedia.

Certo domingo, ao adentrar-me à Igreja de Lourdes, fui surpreendido com a
presença de José Monteiro ao lado de Da. Lourdes. Quanta satisfação para nós
todos, em especial para Da. Lourdes. Ao terminar a missa, fui logo indagando de
José Monteiro a razão de sua presença ali. Respondeu-me ele, então: - "Santanna,
esgotadas as possibilidades médicas, decidi atender à Lourdes e buscar forças na
religião".

José Monteiro, já meio alquebrado, compreendia a infalibilidade de sua mo-
léstia, mas o espírito, a inteligência, a cultura e o saber permaneciam intactos,
como nos bons tempos de sua invejável e incomparável carreira. Descemos os três
em direção ao seu apartamento. Ao nos aproximarmos do edifício da Academia
Mineira de Letras, fomos interceptados pelos cumprimentos e a satisfação espon-
tânea do Prof. Vivaldi Moreira, presidente daquela Casa.

Troca de amabilidades e elogios, a certa altura, o presidente Vivaldi Moreira
virou-se para mim e disse: - "O Santanna é que não muda, não é Monteiro? Há
quantos anos! O mesmo Santanna, com o privilégio da convivência, sempre elogi-
ada, com tantos governadores, alguns deles adversários vigorosos entre si... Como
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conciliar as graves missões de assessor da maior confiança de um Clóvis, de um
Bias, de um Magalhães Pinto, de um Tancredo, de um Hélio Garcia, e de um
Newton, sempre prestigiado e distinguido por todos, não importando a vinculação
partidária de cada um!? ..

José Monteiro atalhou, sem deixar que eu respondesse, dizendo: - "Vivaldi,
acompanho a vida pública e particular, o comportamento e o trabalho do Santanna
há muitos anos; senão o melhor, está entre os mais completos auxiliares de um
governador que Minas já conheceu; posso testemunhar que ele não se permite in-
timidades com nenhum governante a que serve, por mais tentado qüe seja; talvez
aí esteja a resposta à sua dúvida; sabe tratá-los, a cada um deles, de forma quase
institucional, com extrema lealdade, respeito, dedicação e competência, com inde-
pendência equilibrada, o que lhe permite ser sempre franco, mesmo quando pre-
cisa advertir ao governante sobre as conseqüências desfavoráveis de algum ato;
por tudo isso é ouvido com atenção e igual respeito. O comportamento do
Santanna como auxiliar de governadores diversos, e até opositores entre si, - como
lembra você - é a comprovação do que enfatizou a Rainha Vitória, quando encer-
rou sua homenagem ao falecido Disraeli: 'Les rais aiment celui qui parle juste' -
'Os reis gostam daquele que lhe diz a verdade na hora certa'."

Primeiro secretariado do Governo Newton Cardoso.
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o secretário Geraldo Santanna, paraninfo de turma da Polícia Militar - Guarda Palaciana.
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o deputado Geraldo Santanna, paraninfo de formandas do Colégio Normal de Araçuaí.
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o deputado Geraldo Santanna descerra sua foto oficial como secretário de Estado de Assuntos Municipais.
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Geraldo Santanna recebe
diploma do Exército

Como parte das
comemonIÇóes do Dia do
Sold3do. no último dia 25
de agosto. o presidente
Geraldo Santanna recebeu
o Diploma de Colaborador
F..mérilo do Exército. em
solenid3dc no Quartel do
l2~ Bara/hão de Infantaria.
em Belo Horizonte.

o diploma foi
concedido pelo
Comandante Milil3r do
te! te - da 4! Divisão do
Exército. General de
Divisão Waltencir dos
Santos Costa e foi entregue
a cerca de 30
personalidades de destaque
como reconhecimento dos
serviços prestados ao
Exército Brasileiro.

o presidente da Cemig Geraldo Santanna é homenageado com diploma de colaborador emérito do Exército
Nacional.

o prefeito Geraldo Santanna acompanhado de outros prefeitos do Norte de Minas é recebido pelo governador
Magalhães Pinto, em 1962.
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o Caminho de Volta Oll ':t\ Travessia do Deserto"

Homenagem dos deputados federais e estaduais a Geraldo Santanna quando secretário de Assuntos Munici-
pais.
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
DATA DE DEVOLUÇÃO

ESTA OBRA DEVE SER DEVOLV.IDA NA
ÚLTIMA DATA CARIMBADA

Secretário de Estado de
Assuntos Municipais
(1989/90) - Governo
Newton Cardoso;
Deputado Estadual por
Minas Gerais (1991/99);
Líder de bancada
(1995/96); Presidente
da Comissão de
Constituição e Justiça da
Assembléia Legislativa
(1995/96); Membro do
Conselho de Administração
da Companhia Energética
de Minas Gerais_- CEMIG
(1999/2000) - Governo
Itamar Franco; Prefeito
Municipal de Salinas
(2.000/2.002).

RECEBEU AS
CONDECORAÇÕES:
Ordem do Mérito Legislativo
(1984); Medalha de Mérito
da Defesa Civil de Minas
Gerais (1986); Medalha
Alferes Tiradentes/
bicentenário da
Inconfidência Mineira
(1987); Medalha de Honra
da Inconfidência (1987);
Diploma de Colaborador
Emérito do Exército
Nacional (1988);
Medalha Santos
Dumont/Honra ao
Mérito-prata e ouro
(1987 e 1989).
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