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conjuntura política no início da década de
60 foi atípica. A "guerra fria" colocava o
mundo entre dois pólos: os que se orien-
tavam por uma tendência capitalista de
mercado livre, e os que apostavam na re-
volução comunista, que viria da então
URSS ou da China, e se alastraria pela
América Latina. O papel jogado pelos
Estados Unidos da América, maior potên-
cia ocidental, no entanto, desequilibrava a
balança e colocava em xeque a frágil

democracia brasileira.

A posse de João Goulart, após renúncia de Jânio
Quadros, criou um clima de desconfianças mútuas entre o
Presidente da República e a alta hierarquia das Forças Ar-
madas. Identificado como populista e socialista, Jango não
conseguiu montar uma base de apoio convincente nem no
parlamento, nem nas ruas. A solução parlamentarista foi
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um arremedo que se esgotaria no plebiscito de 1962. A vol-
ta do ex-vice-presidente legitimado pelas umas não conse-
guiu aplacar os ânimos de seus adversários. O mundo
estava cindindo, os valores se transformando rapidamente,
e no Brasil os debates em torno das propostas de reformas
de base exaltavam os ânimos.

1 Ver STARLING,
Heloísa Maria Maria
Murgel. Os senho-
'es das Gerais,
Os novos inconfi-
dentes e o Golpe
de 1964. Petrópo-
lis, Vozes ! 1986.

Observando os acontecimentos ocorridos à véspera
do Golpe Militar de 1964, e sabendo das articulações políti-
cas para derrubar o governo de João Goulart, podemos
perceber nitidamente o envolvimento dos deputados estadu-
ais mineiros com um tema que tinha dimensões nacionais.
Mas, se se tratava de uma conspiração - como sabemos
hoje, graças a trabalhos acadêmicos como o da professora
Heloísa Starling' -, onde o segredo seria a alma de uma ar-
ticulação maior, por que alguns parlamentares se
posicionavam tão aberta e ferreamente contra um regime
constitucional legalmente reconhecido? Por que o fantasma
do comunismo era colocado diuturnamente nas discussões
em plenário? A quem se dirigiam as mensagens emitidas na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais?

Para tentar responder estas e outras questões, volta-
mos aos debates parlamentares da VI Legislatura original-
mente publicados no "Diário da Assembléia", do Minas
Gerais. Interessante ressaltar que os trechos selecionados
fazem parte de um extenso trabalho da Assembléia
Legislativa de recuperar a memória dos protagonistas de fa-
tos importantes para a compreensão do jogo político de
hoje. Neste sentido, a valorização da memória dos políticos
que participavam do Legislativo Mineiro não se atém ape-
nas àquele momento máximo do parlamento, mas transbor-
da para a história de uma vida inteira. Os acontecimentos e
as lembranças do ocorrido não são espelhos que se olham
sem intermediações: o tempo acrescenta e, simultaneamen-
te, apaga marcas, sensações, decepções.

Deixemos, então, a voz daqueles homens ecoar, trin-
ta e cinco anos depois.
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181 a REUNIÃO ORDINÂRIA,i 8.2.64

- O Sr. Waidomiro Lobo: - Sr. Presidente, aprovei-
tando os minutos que me restam quero fazer daqui uma
pergunta a todos os senhores Deputados que, desta Tribu-
na, têm combatido o comunismo, principalmente o comu-
nismo cubano: se já se lembraram esses senhores que um
outro comunismo, bem mais perto do Brasil, recebe do Go-
verno e do povo brasileiro a maior assistência. Refiro-me
ao comunismo boliviano. Este é mais perigoso do que o
cubano, mas até hoje ninguém se lembrou disto.

A reforma agrária boliviana serviu de molde para
aquilo que quer a SUPRA, que é, nada mais nada menos, a
famosa Reforma Agrária Boliviana, que respeita as suas pe-
quenas propriedades, e estas foram exatamente as primei-
ras propriedades que ficaram pertencendo ao sindicato. A
Confederação Obreira Boliviana e a Confederação Obreira
Departamental da Bolívia foram exatamente as pequenas
propriedades e primeiras a serem tomadas, porque eram
justamente as que produziam.

(Anais, Diário da
Assembléia - Mi-
nas Gerais -
20.2.64 - pg.3)
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O mesmo caso acontece com a SUPRA. Diz o Sr.
Presidente que as pequenas propriedades serão respeitadas.
Isto foi falado também na Bolívia, mas apenas para ludibriar
a boa-fé dos poucos homens que ainda pensavam em liber-
dade na Bolívia.

Vemos, portanto, que o perigo comunista está en-
costado em nossa Pátria. Vamos pensar menos no comu-
nismo cubano e no comunismo russo e dar mais atenção
ao comunismo boliviano, porque este é que está em conta-
to com os nossos homens do interior, principalmente na re-
gião do Mato Grosso.

Antigamente, na Bolívia, se queixava dos homens
que possuíam automóveis de luxo. Hoje, são justamente os
presidentes e os chefes de sindicatos os que possuem auto-
móveis de luxo na Bolívia. Toda a propaganda comunista
no Brasil ou, pelo menos, a maioria dela, vem por intermé-
dio dos comunistas bolivianos, que têm liberdade de entrar
no Brasil, às vezes até mesmo sem passaporte, através da
estrada de ferro que liga a cidade de Cuiabá à cidade de
Santa Cruz de La Sierra, naquele país.

Os Srs. Deputados que quiserem tomar maior co-
nhecimento do que é o comunismo boliviano poderão pro-
curar-me, porque tenho até documentos para serem
exibidos. Todavia, acho que não há nenhum interesse nesse
sentido. Interessa-se apenas em gritar contra o comunismo
cubano, ou o comunismo russo e de outros países da Cor-
tina de Ferro, pouco se falando deste que está mais perto
de nós.

O Sr. Presidente (Walthon Goulart): - Com a pala-
vra o Sr. Deputado Wilson Modesto.

O Sr. Wilson Modesto: - Sr. Presidente, Srs. De-
putados, venho à Tribuna para discorrer sobre o pronunci-
amento do Prof. Darcy Ribeiro, quando S. Excia. procura
informar o povo sobre os reais objetivos do Presidente
João Goulart. Quem ouviu o seu pronunciamento pôde
constatar que S. Excia. dava uma resposta àqueles que pro-
curam informar indevidamente a opinião pública, trazendo-

152



DOCUMENTA
lhe intranqüilidade e apregoando que o Governo, sereno e
honesto, do Presidente João Goulart, tem por objetivo as
classes trabalhadoras para a propalada revolução armada.

Precisamos estar com as nossas cabeças frias e com
o pensamento voltado para a Pátria brasileira, para meditar
melhor sobre os pronunciamentos que vêm fazendo certos
homens de responsabilidade na vida pública de nosso Pais.
Aqueles que acompanham a ação calma e serena do Presi-
dente João Goulart não podem acreditar que S. Excia. este-
ja perdendo tempo para estimular um golpe armado em
nossa Pátria. O Presidente João Goulart defendeu a legali-
dade, quando alguns maus militares, ajudados por alguns
maus políticos, procuravam impedir a sua posse como
substituto constitucional do Sr. Jânio Quadros. Por isso, o
povo mineiro, que nos ouve neste momento e que lerá os
Anais desta Casa publicados no "Minas Gerais", há de to-
mar conhecimento de que estávamos aqui nesta tarde para
mostrar à opinião pública que o Presidente João Goulart
nada mais quer senão conduzir o destino de nossa Pátria
com o firme propósito de terminar seu mandato como Pre-
sidente da República, dando ao povo brasileiro a calma e a
tranqüilidade necessária, para que possa trabalhar e progre-
dir. O Ministro Darcy Ribeiro, falando ao povo brasileiro,
mostrou as realizações do Governo da República, enume-
rando diversas obras que nós já tivemos oportunidade citar,
aparteando os senhores Deputados que às vezes vinham à
Tribuna criticar o Governo de S. Excia, lembrando-lhes as
obras que o Presidente vem fazendo realizar no seu Gover-
no, em favor do progresso de nossa Pátria.

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, os bons
brasileiros, os bons patriotas e os bons políticos, na exata
concepção da palavra, devem ser aqueles que pregam o
respeito aos mandatos constitucionais, como também de-
vem pregar o respeito à ordem e à democracia brasileira.
Esta denúncia que se faz, de que o Governo, fornecendo
armas ao sindicato, não está interessado em golpe armado,
passa (sic), sem dúvida alguma, de uma intriga daqueles
que jamais ganharam nas urnas, porque não sabem ganhar
eleições a não ser pregando calúnias e intrigas ao povo.
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Sentimos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que o Presiden-
te da UDN, Prof. Bilac Pinto, esteja se prestando a fazer
uma denúncia desta natureza, procurando atrapalhar e criar
dificuldades ao Presidente e ao Governador de Minas Ge-
rais, Sr. José de Magalhães Pinto. Porque outro objetivo
não tem o Prof. Bilac Pinto senão o de distanciar o Presi-
dente João Goulart do eminente Governador Magalhães
Pinto, que estão, a esta altura dos acontecimentos, com
uma grande responsabilidade de conduzir os destinos da-
queles que seguem a sua orientação de paz e tranqüilidade,
desejando que esta Pátria, conforme vem pregando o Go-
vernador Magalhães Pinto, encontre o caminho definitivo
para o povo mineiro. Só podemos ver nas palavras do
Prof. Bilac Pinto o objetivo de distanciar o eminente Gover-
nador de seus amigos e correligionários como o Presidente
João Goulart o é. Mas o Presidente está tranqüilo, com um
só pensamento, que é o de dirigir esta Pátria até o término
de seu mandato e passar a faixa presidencial àquele que de
fato tiver o sufrágio popular e for escolhido pelo povo para
ser o seu sucessor depois de 1966. Nós queremos, Sr. Pre-
sidente, que o sucessor do Sr. João Goulart seja um ho-
mem que esteja afinado com o pensamento de S. Excia., o
Sr. Presidente da República, que vem pregando a harmonia,
a paz social entre os trabalhadores e as classes produtoras
e para o povo de um modo geral. Temos a certeza de que
aquele que suceder ao Sr. João Goulart será um homem
imbuído de idéias novas, de idéias necessárias para o bem-
estar social de nosso povo. Por isso, as palavras de escla-
recimento do Prof. Darcy Ribeiro, através de uma rede de
televisão e de rádio, foram daquelas que devem ser ouvidas
pelos bons brasileiros. Se a justiça tem de ser feita, que se
faça honestamente, respeitando o postulado democrático,
sem ferir o nosso regime e sem trazer a intriga entre o
povo e o Exército Nacional. E agora vemos que o Sr. Bilac
Pinto procura descambar para a intriga entre o Exército, a
Aeronáutica e a Marinha, jogando as Forças Armadas con-
tra o Sr. Presidente da República. Entretanto, para a felici-
dade nossa, as Forças Armadas não darão ouvido ao Prof.
Bilac Pinto, a quem pedimos que, com a responsabilidade
que tem, de Presidente de um dos grandes partidos nacio-
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1

nais, reflita melhor antes de exteriiar seus pensamentos fu-
turos, para não trazer inquietação a esta Pátria.

i81 8 REUNIÃO ORDINÁRIA,18tÕ4

O Sr. Cícero Dumont: - Sr. Presidente e Srs. De-
putados, o problema da execução da reforma agrária no
Brasil é dos mais graves. Minas Gerais, que até 30 dias
atrás era considerada a "ilha da Paz", inclusive para os efei-
tos da reforma agrária, vem tendo essa sua paz perturbada,
a partir do dia em que as autoridades responsáveis pela SU-
PRA em Minas, ao desembarcarem em Governador
Valadares, não procuraram dar execução à Lei, mandamen-
to que visa, pelo menos, teoricamente, a uma solução cons-
trutiva, mas se apressaram em fomentar uma luta que ali se
iniciará sob os auspícios de características forças subversi-
vas e anti-democráticas. Mas, não só em Governador
Valadares se ateou a primeira chama para a intranqüilidade
do povo de Minas, inutilmente. Também em Corinto, on-
tem ou anteontem, numa reunião preparada, evidentemente
sem maiores cautelas e com propósitos manifestamente
subversivos, verificaram-se fatos que poderiam ser graves
se o representante do reformismo agrário agressivo e sub-
versivo não fosse um jovem Deputado que confundiu o pri-
meiro espocar de um foguete, com tiro de arma de fogo.
Se esse não tivesse este moço, à frente do reformismo
agrário, naquela reunião, e se ali estivessem os homens
acostumados à luta, a que preço por certo, a esta hora, aqui
estaríamos a lamentar fatos muito mais graves. Ninguém
nega a necessidade de um reajustamento da nossa estrutura
agrária, mas, todos somos acordes em que o Presidente da
República, para este ato, deve ter maior cautela na escolha
dos homens que vão se encarregar desta tarefa. Um jornal
do Rio de Janeiro noticia que o Ministro da Agricultura,
Osvaldo de Lima Filho, numa palestra sobre pecuária, de-
clarava que um bezerro, em Pernambuco, pesava 83 arrou-
bas, quando o Deputado Feliciano de Oliveira, conhecedor,
por força de suas atividades, do que é a pecuária, e com a
sua responsabilidade de criador, e líder da bancada do PTB,

(Anais, Diário da
Assembléia - Mi-
nas Gerais -
202.64 - pg.4)
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declarou: "Senhor Ministro, então este bezerro é um mons-
tro, pois em Minas, como em todo o Brasil, só um boi de
cinco anos tem 83 arroubas. Por aí, podemos ver a catego-
ria dos homens que estão desservindo, não só ao Presiden-
te da República, mas, também, aos desinteresses do País.
Os assuntos de seu pacto. Quem o diz? O líder do PTB na
Assembléia.

Por outro lado, assistimos ao governo federal entre-
gar ao Sr. João Pinheiro Neto a execução da Reforma
Agrária no Brasil. Não temos nada contra o Sr. João Pi-
nheiro Neto, nem contra seu admirável tamanho e bom
porte de ser de clube sua forma de atuar. Pode ele ser um
rapaz de bem, nada temos a objetar: pode ser ele um rapaz
de bons propósitos, um rapaz ilustre que tem a credenciá-lo
o nome sempre reverenciado de seu avô João Pinheiro.
Mas, a verdade é que está faltando autenticidade, prudên-
cia, senso de limite, descortínio e amadurecimento ao Sr.
João Pinheiro Neto, para executar esta perigosa tarefa. Se o
Sr. Presidente da República, no lugar do Sr. João Pinheiro
Neto, pusesse um homem com a convivência com os pro-
blemas do interior, com os problemas políticos, capaz de,
pelo seu amadurecimento espiritual, medir as conseqüênci-
as de medidas como estas, que exigem a reforma agrária,
por certo S. Excia teria suas dificuldades atenuadas em
80%. Então, o que se verifica é que na execução da Refor-
ma Agrária as dificuldades não são postas pelo homem do
campo, pelos fazendeiros, mas estão exatamente no desa-
certo das escolhas dos executores da política governamen-
tal. Tire o Sr. Presidente da República o Sr. Pinheiro Neto
da presidência da SUPRA, e ponha ali homens de responsa-
bilidade, de amadurecimento; substitua em Minas Gerais o
Pe. Lage por outro padre, conhecedor do assunto e equili-
brado, substitua outros auxiliares seus neste setor e estou
certo que muitas dessas dificuldades que trazem este clima
que caminha para a violência e certamente para a subversão
irão se desvanecer, permitindo um diálogo que leve ao en-
tendimento. Assim, pois, Sr. Presidente, ao voltarmos à
moção do Deputado Raimundo Albergaria, o fazemos com
o propósito de congratularmos com as autoridades e o
povo de Governador Valadares, quando reagiram, não con-
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ira a reforma agrária, mas contra aqueles que estão explo-
rando a reforma agrária, não em favor do Presidente da
República, mas em favor de potências estrangeiras, de for-
ças estranhas ao Brasil ou nacionais subversivas. Pode ser
que haja entre eles homens sinceros, mas são poucos; a
grande maioria deseja não a reforma agrária, mas a
sovietização. Por isto, ao votarmos este requerimento, a
nossa posição é no sentido de condenar o excesso das auto-
ridades neste setor, a falta de segurança na escolha do Pre-
sidente dos homens para estes cargos, na certeza de que
essas nossas críticas possam contribuir para se encontrar a
solução de que o Brasil precisa.

O líder da minha bancada naturalmente trará a posi-
ção dela, e esta posição será também a nossa, porque nós
divergimos quando discutimos, mas estamos unidos quan-
do votamos. Deixo, portanto, a S. Excia, que é a autoridade
da bancada para definir a sua posição, mas o que é de meu
dever na matéria é trazer uma crítica sobre minha respon-
sabilidade, certo de que estarei, pelo menos, tentando con-
tribuir para encontrar e remover as causas que vêm
impedindo a execução da reforma agrária, mas facilitou a
precipitação da guerra revolucionária.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Acabo de receber do meu Líder, Deputado Agosti-
nho Campos Neto, a incumbência de ler a seguinte declara-
ção de voto, que é o da bancada do PR (lê):

DECLARAÇÃO DE VOTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

A bancada do Partido Republicano, pela sua lideran-
ça, requer fique constando dos anais desta Casa a sua posi-
ção, diante dos termos do substitutivo Wilson Modesto,
referente a voto de congratulações com o povo, Câmara e
Prefeito de Governador Valadares, poderes estaduais e fe-
derais, que é favorável à sua aprovação, com restrição à
parte relacionada com as congratulações ao Governo Fede-
ral, por reconhecer nos órgãos federais, especialmente no

rd
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Sr. João Pinheiro Neto, da SUPRA, e seus colaboradores,
de Minas, a principal causa da agitação reinante em nosso
Estado, no setor agrário.

Sala das Reuniões, 18102164

(a.) Agostinho Campos Neto, Líder do PR.

- Publicar.

Verifico, Sr. Presidente, que as minhas declarações
correspondem plenamente à declaração da minha bancada.

Estimo que esses debates que aqui se travam em tor-
no desta matéria - reforma agrária - e em tomo de ou-
tras, como a legalização do Partido Comunista, o voto do
analfabeto, sejam travados num clima que vise a procurar
uma solução, em que advoguemos os pontos de vista, mas,
procuremos, sobretudo, resguardar os pontos de vistas,
mas procuremos, sobretudo, resguardar os interesses da
Pátria.

O Sr. Presidente (Walton Goulart): - Com a palavra
o Sr. Deputado Aníbal Teixeira.

O Sr. Aníbal Teixeira: - Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, é com a maior satisfação que vimos a esta tribuna
para dar o nosso apoio a este requerimento que pede voto
de congratulações com o povo de Governador Valadares e
com as autoridades locais que, de maneira tão viril, protes-
taram contra mais esta etapa da guerra revolucionária que é
promovida com a aquiescência criminosa do Sr. João
Goulart.

O problema da reforma agrária tem sido colocado,
no Brasil, pelo Sr. Presidente da República, de maneira to-
talmente irresponsável. Este governo que não cuidou, até
hoje, de fazer o levantamento da situação rural brasileira,
este governo que não tomou uma providência concreta no
sentido de fazer o cadastro das propriedades rurais, este
Governo que não sabe informar a quantidade de terras
devolutas que possui, nem nos Estados, nem nos Municípi-
os, este Governo que, na questão agrária, tem se valido,
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unicamente, do tema para fazer agitação e precipitar os
acontecimentos políticos, vem conduzindo este País para
um processo revolucionário que poderá e instar (sic) o
sangue de todos os brasileiros, em benefício de uma causa
que não é nossa, porque é uma causa que interessa apenas
àquelas Potências que querem fazer do Brasil um território
para execução da "Guerra Fria". Neste País, com 850 mi-
lhões de hectares de terras, das quais os particulares possu-
em apenas 230 milhões de hectares, o Governo detém em
suas mãos, através dos Estados e dos Municípios, cerca de
213 do território. E não se diga que este território, que ainda
não foi apropriado, é um território que não serve para a
agricultura, por que as estradas que foram abertas para o
Oeste, as estradas que rasgaram as selvas amazônicas,
hoje, são a demonstração de que o povoamento e o apro-
veitamento agrícola daquelas regiões se tomou possível na
medida em que se construiu Brasília e se abriram estradas
para o interior. Portanto, se incorporaram à economia agrí-
cola do Brasil, nada menos, de 200 milhões, ou seja, uma
área equivalente à área apropriada no País. Entretanto, aos
comunistas não interessa a reforma agrária, porque foi a re-
forma agrária no Japão, instituída pelo General Mac Artur,
que eliminou totalmente as possibilidades de infiltração do
Partido Comunista na zona rural japonesa. As reformas
agrárias democráticas, ampliando o número de proprietári-
os, combatendo a miséria, a fome e a estagnação, são obs-
táculos para a expansão do comunismo.

Então, no caso brasileiro, o que esses assessores do
Sr. João Goulart querem fazer, através de um tumulto na
questão da reforma agrária, através da criação de um esta-
do de animosidade e de ódios, é impedir que se realize uma
reforma agrária democrática. Outro propósito não tem o
Partido Comunista, senão sabotar as verdadeiras reformas
de base. Aqueles homens que integram a esquerda, aqueles
homens que realmente anseiam olhar para o Sr. João
Goulart, mais do que olhar, dialogar com o Presidente da
República para esclarecê-lo a respeito desses propósitos,
que não são propostos de defesa do povo do interior, mas
apenas propósitos de agitar, de servir ao Partido Comunis-
ta, apenas o propósitos de acabar com a nossa soberania,

/
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mos nesta Casa. O nosso substitutivo tem por finalidade
"não jogar mais lenha da fogueira", segundo a singela lin-
guagem popular, e, também, por um pouco de água na
fervura, ou seja, lançar a calma em todos os setores onde
se encontra a agitação. Se a agitação está no meio dos tra-
balhadores, nossa obrigação é procurar abrandá-los; se a
agitação está no meio dos conservadores, a nossa obrigação
é dar também àqueles que talvez não estejamos represen-
tando uma contribuição para que não aconteça um desastre
em nosso Estado e em nossa pátria. Por isso, o pronuncia-
mento que faço nesta tarde é no sentido de que as autorida-
des constituintes do Estado, da República e do Município
sejam também respeitadas mas que, também, a vontade po-
pular do Vale do Rio Doce seja respeitada, e prestigiado por
nós, representantes do povo, o Deputado Raimundo Alber-
garia, que tão bem representa aquela região, solicitou aplau-
so para aquele povo. Vamos aplaudir o povo pela sua
iniciativa, mas respeitemos as autoridades. Esta é a nossa
posição. Não viemos aqui para desacatar as autoridades,
porém para defender as autoridades constituídas do Gover-
no, principalmente a do Sr. Presidente da República, que
colegas nossos procuraram atingir, responsabilizando-o pe-
los acontecimentos em Governador Valadares. Saibam os
Srs. Deputados e o povo mineiro que outro não é o intuito
do Sr. Presidente da República, senão o de dirigir o destino
desta Pátria, proporcionando ao povo brasileiro apoio e um
clima de tranqüilidade.

Ao justificarmos a apresentação do nosso
substitutivo, queremos pedir aos Srs. Deputados que
votem-no, porque, assim, esta Assembléia dará mais uma
demonstração de civismo e compreensão, represen-
tando, como representa de fato, o povo em todas as suas
categorias.

Sr. Presidente, quero nesta oportunidade dizer aos
Srs. Deputados, colegas meus nesta Casa, que nós precisa-
mos ajudar as autoridades, esclarecendo aqueles que estão
em luta em favor de suas causas. Os camponeses acham
que têm direito de adquirir terras para trabalhar e para pro-
duzir. Mas devemos garantir o direito de propriedade da-
queles que as possuem, daqueles que compraram suas
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terras com dificuldade, muitas delas compradas do próprio
governo estadual, como é o caso do Vale do Rio Doce.
Quantas terras devolutas existem naquela região? Eu pró-
prio posso dizer, pois já servi na Secretaria da Agricultura e
vi os despachos dos processos feitos pelo Sr. Secretário,
concedendo as terras devolutas àqueles que as pleitearam
naquela oportunidade. Portanto, nossa presença nesta tribu-
na é no sentido de pedir ao povo que tenha paciência e se
mantenha calmo e confiante nas autoridades do nosso país,
confiantes naqueles que têm a responsabilidade de conduzir
esta Nação, principalmente nos Srs. Deputados porque eles
saberão representar o povo, porque aqui estamos como
seus representantes regionais, especialmente daqueles que
em nós confiaram, nos trazendo a esta Casa como seu re-
presentante. Por isso, o Sr. Deputado Raimundo Alberga-
ria, ao apresentar aquele requerimento, naquela opor-
tunidade estava cheio de razões. Entretanto, nós também
estamos com razão quando procuramos melhorá-lo dando-
lhe agora, com frieza e com os ânimos mais calmos, uma
redação que não venha faltar ao respeito devido às autorida-
des constituídas. São estes, Sr. Presidente e Srs. Deputa-
dos, os motivos que me trouxeram à tribuna, para dizer que
espero de V. Exas. a aprovação do meu substitutivo ao re-
querimento do nobre Deputado Raimundo Albergaria, pois
aguardaremos a votação de amanhã, na esperança de que
esta Casa, sem dúvida, irá demonstrar que está a altura da
representação do povo mineiro.

200 REUNIÃO ORDINÁRIA, 16/3/64. Diário da Assem-
bléia - Minas Ge-

0 Sr. Paulino Cícero:	Sr. Presidente, Srs. Depu-	rais	25/3/64
tados, nós nos inscrevemos para falar no Grande Expedi-
ente desta reunião pensando abordar um assunto de
transcendental importância para a região do Vale do Rio
Doce, qual seja, a ligação ferroviária de Nova Era a Dom
Silvério, possibilitando a melhor integração do sistema de
transporte que serve à zona siderúrgica. Mas, em face de
alguns argumentos aqui brilhantemente expendidos pelo no-
bre Deputado Artur Fagundes, deixamos para outra opor-
tunidade este momentoso assunto e resolvemos tratar do
mesmo assunto que trouxe à tribuna o Deputado de Montes
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Claros: o comício feito por S. Exa. Presidente João Goulart
na noite de sexta-feira, no Estado da Guanabara.

Começaria por dizer que não pode ser sincero, não
pode ser democrático, não pode corresponder ao equilibra-
do pensamento mineiro, nem traduzir uma posição de coe-
rência, de quem realmente deseja o progresso social, ter
pensamento voltado exclusivamente contra a ditadura totali-
tária comunista.

Aqui desta tribuna, não faz três minutos, dizia o no-
bre Deputado Artur Fagundes que toda a consciência públi-
ca de Minas Gerais se revolta contra a possibilidade de o
eminente Presidente da República levar o nosso País a uma
ditadura de esquerda. Mas se esqueceu S.Exa. de examinar
que essas forças que combatem tão acirradamente o supre-
mo mandatário da Nação, sem examinar o roteiro a que for-
çosamente serão levadas, estão desejando, através da
intolerância implantada no País, conduzi-lo a uma ditadura
de conseqüências ainda piores, que é a ditadura da direita.

Não podemos concordar de forma alguma com esta
falsa opção de ditadura de esquerda e de direita porque, na
verdade, também os que fazem, na ausência de uma ban-
deira social que apresentem ao povo brasileiro uma política
de industrialização do comunismo, também estes, tanto
quanto os industriais da miséria, têm uma carência de ele-
mentos interiores que possam apresentar ao povo para jus-
tificar suas lideranças ocasionais.

O Sr. Artur Fagundes: - Apenas quero dizer a V.
Exa. que não existe preocupação de ditadura da esquerda
ou da direita. Na verdade, hoje, no Brasil, depois do pro-
nunciamento claro e insofismável do Sr. Presidente da Re-
pública, existe uma preocupação maior com a opção do
povo brasileiro, dividido entre a manutenção do regime de-
mocrático e o advento do comunismo materialista em nossa
Pátria. Comunismo ou democracia - é a grande alternati-
va. Fico com a democracia.

O Sr. Paulino Cícero: - Esta, sem dúvida alguma, a
grande opção que querem impor ao povo brasileiro. Dita-
dura de esquerda ou ditadura de direita. Comunismo
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leviatânico ou capitalismo corrupto, já enterrado como dou-
trina ultrapassada. Querem, na verdade, é dizer, nas
vinculações externas que ditam o comportamento, que não
nos cabe senão atrelarmo-nos submissos ao carro dos Es-
tados Unidos ou submetermo-nos a Moscou. Esta, nobres
Deputados, a falsa opção que desejam impor aos brasileiros
os privilegiados do regime. E esta opção, atentem bem nela
os senhores do PSD, só interessa ao Sr. Carlos Lacerda e
a esta grande máquina publicitária de corrupção - esta op-
ção só interessa aos Carlos Lacerdas e aos IBADS que
existem dentro do Brasil, para fazer crer ao eleitor brasileiro
que Carlos Lacerda é a única salvação contra a implantação
do regime comunista.

Nós temos, nobres Deputados, uma terceira posição,
absolutamente defensável, perfeitamente consoante com
as tradições brasileiras - esta tradição de equilíbrio, de
voltar os olhos para a realidade nacional e nela buscar a ins-
piração permanente para os grandes arremessos da vida
brasileira.

Temos que ser autênticos, temos que nos afastar
dessas falsas opções, e eu me lembraria, então, daquela
carta de Eça de Queiroz, escrita a Eduardo Prado, em que
o notável escritor português dizia, no seu estilo plangente,
que, no Brasil, no fim do século XIX, todos os cargos de
mando, representativos e de responsabilidade, eram ocupa-
dos pelos doutores, que, na falta de idéias próprias, inspira-
das na realidade brasileira, traziam no seu alheamento e
falta de acuidade, na sua maioria importadas da França, ou
da Inglaterra, soluções de tratadistas, incondizentes com
os reclamos brasileiros.

O Sr. Wilson Modesto: - Quis o destino que V.
Exa. ocupasse a tribuna, logo após a saída do nobre Depu-
tado Artur Fagundes. Sabia eu que as idéias defendidas pelo
Deputado Artur Fagundes seriam contestadas por V. Exa.,
que é nacionalista autêntico, de terceira tese, como V. Exa.
anunciou, de independência absoluta do povo brasileiro,
que não precisa de figurino estrangeiro.
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Estou de acordo com V. Exa. Este é o pensamento
do Presidente João Goulart. Aqueles que não querem com-
preender o pronunciamento do Presidente João Goulart,
aqueles que não querem compreender o pronunciamento
do Presidente da República, no dia 13 deste, é que dese-
jam levar para a opinião pública o continuísmo. Ora, nes-
te comício estava reunida a imprensa deste País,
reacionária, que afirmou que havia 130 mil pessoas; daí
poder-se concluir que, na realidade, havia lá 200 mil pes-
soas para ouvir a palavra do Presidente da República.

Aparteando V. Exa., quero dizer ao Deputado
Artur Fagundes que S. Exa. deve esperar os aconteci-
mentos. Vejamos se há, de fato, patriotismo por parte do
Congresso Nacional. Somente o Congresso poderá salvar
o Brasil, votando as leis que o povo deseja.

Agora, V. Exa. se lembra de quando o Presidente
João Goulart começou a fazer a campanha para a volta
do poder presidencialista. Ele foi às praças públicas pedir
o apoio do povo para a modificação da Constituição, para
a volta do regime presidencialista. Assim, dez milhões de
brasileiros pediram ao Congresso Nacional podemos
dizer assim - estas providências por que tanto ansia-
vam. O Presidente, que falava em nome do povo, decla-
rou que mandaria a mensagem pedindo as reformas. Se
os Deputados tiverem bom senso e votarem as reformas
que o povo deseja...

O Sr. Sinval Boaventura: - E se os Deputados
não votarem estas reformas?

O Sr. Wilson Modesto: - Se não votarem? V.
Exa. espere e veja o que vai acontecer...

O Sr. Paulino Cícero: - Dizia eu que apenas esta
terceira solução, inspirada verdadeiramente no quadro so-
cial que a realidade brasileira está oferecendo ao nosso
exame, é que poderá levar-nos às alturas dos nossos des-
tinos históricos, sem o comprometimento das instituições
e da linha democrática, que está visceralmente confundi-
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da com a própria tradição cultural e social do Brasil. Esta
terceira posição foi muito bem defendida no comício do
dia 13 pelo eminente Presidente João Goulart. E a solução
é o governo investir corajosamente numa política popular
e nacionalista, que levará o Brasil a seu grande destino
histórico. Um governo popular e nacionalista que haverá,
sem dúvida alguma, de inovar em todos os sentidos, es-
tabelecendo parâmetros absolutamente novos para toda a
vida brasileira, que é a econômica. Nós não condenamos
um governo que, nesta altura dos acontecimentos, tem a
capacidade de renovar, e poderíamos dizer, sem temor de
excessos, que o Presidente João Goulart está exatamente
empunhando, com rara coragem e grande felicidade,
aquela bandeira que se traduziu na enchente de votos que
embriagou o Sr. Jânio da Silva Quadros, porque o Sr.
João Goulart está sabendo interpretar os anseios popula-
res de reforma das instituições, de reforma dos padrões
sociais e econômicos brasileiros, e, por via de conseqü-
ência, da própria reforma do panorama político brasilei-
ro. Não podemos nos conformar com a situação que aí
está. É muito interessante, e devemos mesmo comentar
estes argumentos que freqüentemente opõem a este pro-
pósito renovador do Presidente. A grande tese que levan-
tam é assustar o povo brasileiro com o "bicho papão" do
comunismo. Tudo é comunismo. Comunismo se tornou
panacéia. Mas, se queremos isolar estas reivindicações,
que são justas, contra as quais ninguém se levanta e às
quais o Deputado Artur Fagundes já se referiu desta tri-
buna, se queremos, então, dar atendimento a estas reivin-
dicações, contra elas se pode apenas argüir que são
infiltradas por elementos comunistas. Então, por que
combater justamente agora o registro e a legalização do
Partido Comunista, para que ele compareça de corpo in-
teiro responsável perante à opinião pública? E uma série
de contradições que se levantam, uma série de dados no-
vos que se impõem, impedindo que se reforme, impedin-
do que a estrutura brasileira tenha o seu ciclo histórico
normal, numa posição anti-histórica, anti-povo e anti-na-
ção para usarmos as expressões do Prof. Darcy Ribeiro.
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Ninguém combate uma inflamação com êxito e terapêu-
tica ajustada sem previamente isolar o vírus. O vírus
do mal, uma vez isolado e conhecido, pode ser combati-
do com relativa facilidade. Hoje, os comunistas se
infiltram em todos os momentos de reivindicação popu-
lar. É o que dizem. Se o êxito cerca estas reivindicações,
ele se arroga a glória de havê-la patrocinado. Se o
insucesso comparece, lança a culpa na estrutura partidária
brasileira. Registrar o Partido Comunista significará colocá-
lo de corpo inteiro, a nu, diante do povo brasileiro, que lhe
verá as contradições.

Sr. Sinval Boaventura: - Sr. Deputado, ouço com
atenção seu importante discurso. Tenho a declarar a minha
admiração pela sua inteligência moça, principalmente anali-
sando o momento histórico e político da nacionalidade.
Mas quero, inicialmente, me identificar como um democra-
ta que não deseja uma situação extremada, nem da direita,
nem da esquerda. Acontece, Sr. Deputado, que nós, per-
tencentes à UDN, ao PR, ao PSD, quando emitimos a nos-
sa opinião, logo nos tacham de "gorilas", achando que nós
estamos fora da realidade brasileira. As reformas, nós as
aceitamos, desde que sejam dentro do respeito à democra-
cia, à Constituição, e sejam feitas dentro da realidade brasi-
leira. Com o que não concordamos, é que o Sr. Brizola
pregue, no palanque oficial, onde estava o Presidente da
República, o fechamento do Congresso, o que é um atenta-
do contra as nossas instituições. Juramos cumprir o nosso
mandato c preservar a democracia. Não podemos, portan-
to, concordar com esta agitação, pregada em praça pública
e, principalmente, endossada, certamente, pelo Presidente
da República.

Queremos as reformas, como disse ainda há pouco
o Deputado João Calmon. A Igreja Católica quer, o PSD, a
UDN e todos os partidos querem. Os estudos feitos, con-
forme dados estatísticos, mostram, nas eleições em nosso
Estado, que o PTR só atingiu a área eleitoral das cidades de
mais de vinte (sic) habitantes. Ora se o PSD, o PR ou a
UDN querem estas reformas, sem o comunismo, como se

o
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pode consertar esta estrutura que dizem obsoleta? Acho
que é dentro da nossa própria Constituição que haveremos
de achar o remédio para os nossos males.

Tenho um propósito único, que é o de defender os
interesses de nosso Estado e de nosso País. Mas o Deputa-
do Wilson Modesto chegou a dizer, em conversa que tive-
mos, e creio que não vai nenhum mal em revelar aqui em
Plenário, que, se o Congresso não votar as reformas pro-
postas pelo Presidente da República, esse Congresso será
fechado. Ora, Srs. Deputados, esta seria a solução? Somos
pela democracia, pelo respeito às autoridades constituídas.
Saberemos respeitar o Sr. Presidente da República desde
que S. Exa. respeite a Constituição.

O Sr. Paulino Cícero: - Antes de conceder o aparte
ao Deputado Gomes Pimenta, eu tenho o dever de consci-
ência de dizer ao nobre Deputado Sinval Boaventura que
ninguém deseja, entre nós, a solução de força. Nenhum de
nós deseja, absolutamente, os conflitos de rua. Os
conflitos de rua, as soluções de força, podem, muitas ve-
zes, ser colocados no próprio desafio que a história, invari-
avelmente, tem colocado aos desejos de fortalecimento
nacional, mas será a última solução a se recomendar e a úl-
tima que nós haveríamos de desejar. E, quando falo "nós",
espero interpretar o pensamento de todo o Legislativo
mineiro.

Quanto à palavra "gorila", tem um sentido
carismático. Pela sua etimologia política significa aqueles
grupos políticos que querem a lei da selva, a lei do mais
forte, a lei do homem devorando o homem. Não podemos
absolutamente aceitar que V. Exa., que o nobre Deputado
Orlando Andrade, com quem freqüentemente troço, cha-
mando-o de "gorila", que V. Exas. apregoem a lei da selva,
a lei do mais forte, para que ela venha imperar no panorama
social brasileiro. O problema maior é o problema das lide-
ranças, porque dentro da dinâmica social brasileira, que ad-
quiriu da década de 50 até hoje uma invejável aceleração, as
lideranças praticamente não se sintonizam com o pensa-
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mento das bases eleitorais. A mobilidade social é tão grande
que não encontra correspondência nas lideranças e nos
quadros institucionais que elas integram. A liderança deve
expressar-se em termos autênticos, tanto assim que a res-
ponsabilidade de um líder não é apenas traduzir o pensa-
mento de seu colégio eleitoral, porque o líder político
geralmente mais bem informado tem a responsabilidade de
instruir. Daí a apressada conclusão que, muitas vezes, faz
chamar de "gorila" aqueles que não estejam acompanhando
a aceleração do progresso social. Na verdade, o nosso "go-
rila" apenas foge a uma responsabilidade histórica de estu-
dar e de instruir.

Sr. Gomes Pimenta: - Nós, que assistimos às pala-
vras de V. Exa. neste momento, já tivemos a oportunidade
de escutar pelas ruas da cidade e mesmo pelo interior do
Estado que V. Exa. é o único dos chamados jovens desta
Assembléia que, realmente, está identificado, além do com-
panheiro Sinval Bambirra, com os problemas do povo bra-
sileiro, completamente identificado com os problemas deste
povo sofredor, porque V. Exa., realmente, tem tomado
nesta Casa e fora dela posição coerente com nosso pensa-
mento.

Quando V. Exa. assumiu a cadeira a cadeira neste
Legislativo, nós pensávamos que V. Exa. seguiria a mesma
linha que vinham seguindo, até então, parentes de V. Exa.

Tivemos imensa satisfação em saber que, realmente,
o pensamento que V. Exa. desenvolve neste momento é in-
teiramente contraditório em relação ao daqueles que, até
agora, têm querido sustentar a estrutura arcaica de nossa
Pátria, na base de uma democracia inexistente. Nós, os tra-
balhadores, não acreditamos, de maneira alguma, que pos-
samos viver numa chamada democracia, como esta em que
estamos vivendo atualmente, onde os trabalhadores não
têm o direito de se reunir, a não ser quando a polícia vai fa-
zer cordão de isolamento para que eles possam falar uns
aos outros, aos seus mais altos representantes das Câma-
ras, e ao seu mais alto Chefe, que é o autêntico Presidente
desta Nação.
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Assistimos, na Guanabara, a um comício grandioso.

Havia naquela praça mais de 250 mil pessoas, mas, para
que o Presidente da República pudesse falar, para que o
povo pudesse permanecer naquele local sem ser molestado
por aqueles que se dizem democratas, foi preciso que se
mobilizasse o Exército nacional, a fim de que este desse co-
bertura ao comício popular.

Veja V. Exa. que, então, a palavra democracia está
mal colocada. Conseqüentemente, a Carta Magna de nossa
Nação, ou seja, a nossa Constituição, está sendo violada
por aqueles que juraram defendê-la, porque a Constituição
diz que todos os homens são iguais perante a lei. Eles jura-
ram defender a Constituição, mas querem massacrar o
povo, quando este, livremente, espontaneamente, deseja fa-
zer sua manifestação em praça pública.

Veja V. Exa. que a palavra democracia só está pre-
valecendo para aqueles que são detentores de privilégios.
Nós entendemos a posição dos Srs. Deputados que, neste
momento, estão contra o Sr. Deputado Leonel Erizola, es-
tão contra aqueles que lutam realmente para livrar o povo
da miséria e da fome, porque eles estão defendendo seus
privilégios, o seu poderio econômico, a sua continuidade
nesta Casa, comprando o voto daqueles inconscientes que
vivem no interior do Estado, mas nós estamos preparando
o povo brasileiro para que este não continue no cabresto
dos coronéis de terras, para que o povo brasileiro possa es-
colher livremente seus representantes. Entendemos a posi-
ção daqueles que defendem suas terras. E um direito que
lhes assiste. Eles não querem compreender as transforma-
ções de que precisamos. Antes, diziam que precisávamos
das reformas. Hoje, vão contra as reformas e atacam o Sr.
Presidente da República, porque teve a coragem de ir à pra-
ça pública para defender o interesse do povo, sem se im-
portar de que o chamassem de comunista, de
criptocomunista e até de ditador. Estamos satisfeitos com a
posição de V. Exa. Acreditamos mesmo que, de hoje em di-
ante, V. Exa. possa integrar-se efetivamente na luta do
povo nas ruas, cru todos os lugares, pois VExa. está em
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condições, intelectual e politicamente, de representar legiti-
mamente o povo, que quer uma democracia verdadeira, e
não a fictícia que temos. Estamos lutando por reformas de
todos tipos. Não admitimos que se façam insultos ao Presi-
dente da República, porque S. Exa. teve a coragem de
comparecer à praça pública. Não admitimos o insulto de se
dizer que S. Exa. deseja continuar no poder. S. Exa. é de-
mocrata e foi levar ao povo brasileiro a sua mensagem de
luta e de boa vontade, no sentido de resolver os problemas
futuros do povo.

O Sr. Paulino Cícero: - Dizíamos, anteriormente,
que defendíamos e proclamávamos, alto e bom som, a ne-
cessidade de um governo popular e nacionalista. E de no-
tar-se, no entanto, que facções políticas e sociais, e,
sobretudo aqueles que se intitulam classes produtoras, es-
quecidos de que o próprio operariado é também classe que
produz e é por isso mesmo classe produtora, assoalham,
diariamente, que o Sr. Presidente da República, coordenan-
do as forças populares e se sintonizando com a opinião pú-
blica, como no comício há pouco realizado, está agitando a
opinião pública brasileira. Eu diria, em resposta, que não se
pode absolutamente interpretar a presença do Sr. Presidente
da República, debatendo os grandes problemas do povo,
como sendo mera agitação. O grande Presidente Artur
Bemardes, que governou o País em clima de agitação se-
melhante ao que se verifica agora, teve que contrariar mui-
tas vezes partes da opinião pública, para defender suas
teses nacionalistas, e hoje estaria certamente de acordo
com a concepção superior dos problemas sociais e
econômicos brasileiros, formando-se ao lado destes que
hoje defendem o nacionalismo, defendem as posições de
reforma.

O grande Presidente Artur Bernardes, de 22 e 26, ao
que dizem as pessoas mais velhas e venerandas, só pôde
sair do Palácio do Catete quatro vezes durante todo o seu
mandato. Errado? Absolutamente, porquanto as contingên-
cias daquela época, se as informações são verdadeiras,
comportavam exatamente uma liderança nacional forjada
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naqueles termos, já que toda a estrutura política brasileira
convergia para os gabinetes e não havia a massa politizada,
disposta a diálogos em praça pública. Mas os tempos evo-
luíram, vieram as revoluções, promoveu-se a industrializa-
ção do Brasil, que caminha a passos largos. Hoje existe
uma nova classe no Brasil, que muitos procuram desco-
nhecer. Essa classe, através de jornais, através dos rádi-
os, através de estudos, na própria praça pública, procura
tomar efetiva consciência daqueles problemas que dizem
respeito ao seu interesse e ao interesse de toda a coletivi-
dade brasileira, buscando soluções que permitirão soluci-
onar os problemas dentro do quadro constitucional. O
que muitos não querem compreender é que o Sr. João
Goulart está à frente da Presidência da República, exer-
cendo uma liderança condicionada pelos tempos novos e
sintonizada com as novas classes. Isto que viemos de-
fender, a realidade, a justiça e, sobretudo, a coragem de
um homem que, saindo dos reposteiros palacianos, sain-
do de sua Brasília bucólica, enfrenta uma massa consti-
tuída em praça pública e tem a coragem de expor-lhe, não
em monólogo, mas era franco e cordial, na lin-
guagem de praça pública, os problemas que estão recla-
mando pronunciamento de políticos brasileiros. Não se
admite, nesta hora, que os políticos brasileiros se omi-
tam. Essa sabedoria, essa "raposice", essa forma de so-
brevivência, que consiste estritamente em o político
omitir-se na sua definição em face desses problemas, é
posição inautêntica que o próprio povo haverá de repudi-
ar, por não ser consentânea com a sua ideologia e com a
sua formação filosófica.

O Sr. Luiz Fernando de Azevedo: - Estamos ouvin-
do com muita atenção o discurso de V. Exa. e não estra-
nhamos o brilho marcante da oratória de V. Exa., que é na
realidade um Parlamentar que sabe bem desempenhar a sua
missão; todavia, gostaríamos de acrescentar alguma coisa
ao seu discurso. Entendemos que V. Exa., apesar desse
brilho a que já nos referimos, parte de um princípio errado:
a crise que estamos vivendo, uma das crises mais tristes da
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nossa história, é a crise moral, é a crise de educação dos
homens públicos. E é esta crise que tem gerado esta confu-
são, inclusive a crise econômica e social. Queremos tam-
bém deixar aqui um esclarecimento às palavras desse
Parlamentar que, saindo do fundo de uma mina, está se re-
velando nesta Casa, que é o Deputado Gomes Pimenta. S.
Exa. diz que os Deputados, quando combatem o planeja-
mento do Presidente da República, o fazem levados por in-
teresses outros, por interesses pessoais, de defender o
próprio poderio econômico. Gostaríamos de esclarecer isso
ao Deputado Gomes Pimenta.

O Sr. Paulino Cícero: - Eu pediria ao nobre colega
Luiz Fernando, sem embargo do grande prazer que seu
aparte me confere, não se pronunciasse em diálogos parale-
los a fim de que não alongassem os apartes e eu pudesse
concluir as minhas considerações.

O Sr. Fernando de Azevedo: - Seremos breve e
procuraremos evitar tal fato, mas devemos esclarecer nos-
sa posição, pois condenamos tais métodos.
Temos dito muitas vezes desta tribuna que todos queremos
uma reforma que venha atender na realidade aos verdadei-
ros reclamos da Nação. O que estamos contra é que se vi-
ole a nossa Lei Magna a pretexto de se fazer reforma no
Brasil. Vamos iniciar a reforma brasileira com a reforma
moral e educacional para depois, então, entrarmos nas ou-
tras reformas. Estaremos, assim, com o Presidente da
República, e permita Deus que S. Exa. saiba assim se con-
duzir, procurando fazer uma reforma, mas uma reforma
democrática e dentro dos nossos princípios constitucionais.

Entendemos que a maioria dos senhores Deputados
com assento nesta Casa estão de acordo que o Brasil na re-
alidade precisa de uma transformação, mas desde que não
se atinja a nossa estrutura democrática. Continuaremos
nesta caminhada e entendemos que S. Exa. o Presidente da
República pode mais de perto atender ao seu planejamento
de reformas se enviasse mensagens de leis sobre essas re-
formas ao Congresso Nacional, pois para ali apenas enviou
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o projeto da reforma bancária. Mais nenhum outro enviou.
Como então culpar o Congresso de omissão e de indiferen-
ça ou de estar contra estas reformas?
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