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POLITICA • A 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.

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.
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Pronunciamento do autor

Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, autoridades
presentes, senhoras e senhores,

Nossas primeiras palavras são de agradecimento ao presiden-
te Mauri Torres e demais membros da "Mesa" da Assembléia pela
acolhida ao nosso pleito e que resultou em singular apoio para este
evento.

É certo que o trabalho ora lançado, pelas reconhecidas limita-
ções de seu autor, não se constitui em uma obra literária, porém,
em linguagem singela, mas sem rodeios, num relato de parte do que
lhe foi dado compartilhar, ver e ouvir.

Pois bem, iniciamos e concluímos nosso trabalho evocando
ensinamentos da vida singular de José Monteiro de Castro, "refe-
rência de homem público, hoje tão raro". Foram estas as palavras
que dele me disse Aureliano Chaves, às vésperas de sua morte, e
que as faço nossas também.

Mostramos como é fácil ser atraido para a atividade política,
que, por sinal, não tem "caminho de volta". E depois de relatar,
com detalhes, a aspereza, a paixão, o radicalismo e até mesmo o
grotesco da luta política municipal, ingressamos no convívio de ex-
cepcionais figuras que dirigiram nosso Estado, mostrando seus mé-
todos de ação política e administrativa e, principalmente, seu com-
portamento em relação a companheiros e amigos, na vitória e no
poder, como na desventura da derrota. E neste particular, não podia
deixar de mencionar em "os políticos de antigamente", a excepcio-
nalidade de retidão e coerência de Bias Fortes e Tancredo Neves.

Da mesma forma, dentre os enfocados, alguns certamente ha-
verão de surpreender o leitor, e até decepcioná-lo. A fatalidade do
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destino me escolheu para testemunhar muita coisa, inclusive a as-
censão e a queda de figuras e famílias poderosas e ilustres. E por
coincidência, nesta hora grave em que se descura e se desdenha da
história, do passado, que mais poderia eu fazer por nossa gente se-
não escrever sobre parte do que vi e vivi?

Afinal, a "Travessia do Deserto" a que aludiu De Gaulle quan-
do deixava o poder, é a forma que encontrei para contornar a
assertiva de que "em política não há caminho de volta".

Espero que os leitores meditem sobre os relatos contidos nes-
te pálido trabalho.

Muito obrigado.

(Salão Nobre da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, em 12 de agosto de 2003)
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Or. Tancredo Augusto Tolentino Neves, filho do presidente Tancredo Neves, com o autor durante a solenidade.

o dr. José Augusto Monteiro de Castro, filho de José Monteiro (seta), vendo-se ainda, o engenheiro José da
Costa Carvalho Neto, o dep. Leopoldo Bessone, e o dep. Oscar Corréa Júnior, também presentes à solenidade.
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Com o autor, o então presidente do Tribunal de Contas do Estado, ex-Deputado Simão Pedro de Toledo,
presente à solenidade.

12

o Caminho de Volta ou .~ Travessia do Deserto"

o evento visto pela
lmprensa
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Destaque do jornal "Estado de Minas", coluna do repórter Mário Fontana, de 21/08/2003, vendo-se em primeiro
plano o conselheiro Moura e Castro, do Tribunal de Contas do Estado, tendo ao fundo, dentre outros, o dep,
Rêmolo Aloise, vice-presidente da Assembléia Legislativa do Estado.

-••.-',-c_.,,, •.•• ,.. ....-- .• I ~

REPÓRTERNOTAS

Destaques do jornal "Hoje em Dia", edição de 17/08/2003, sobre a solenidade.
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O ESTILO HÉLIO
Era nocória a i~ do gvomador HfIio
Garcia ClIIl1kqos disaJnos e a rulina do dia-a-d'Ja
burucntico. lemtário EJtraoninário de Assuntas
PoIítiaJs, não foram poucas as Y!l!I Gtnldo
laotama foi aho dtssa iIopacinàa. "Nêgo, hoje não
•••• assinar nada. Estou até ClIIl1raiva do de
papel" Eo secreQrio w/taYa para o
patDl! clt aIOSe jlIOC!SIOldebaixo do braço.

DETANCREDO
(onselho recebido do govtmador Tancredo Neyes
(foto): "lanunna, nunca se tome intimo de
militar, seja rle da ativa ou da resma. Trate-o
bem, com respeito, com afe90, mas sempn com
certa dose de cerim&úa e distância. Em qualquer
difICUldade, o ciYllé quell sai perdendo."

O JEITINHO
Agendada a visiu do govtrnador Israel Pinheiro a
Salinas, para a inauguração da agtncia do Banco
do Nordeste do Brasil, o Paláóo da liberdade se
viu diante de um desafIO. (omo prestigiar In dois
Iadcn opostos da ferrenha politia municipal? De
um lado, o anfitrião Gtraldo laotan . do outro,
o pessedisu CoronelldalillO. Avisita a Idalino
ltria interpretada como desprtstlgio para
Gtraldo laoWloa. mas se esu visita Isml n10
iria 1 inauguraçio. Dois dias antes da Yia.gem.
lantanna foi daamado a l1onl!S Caros para
atender a uma chamada trlefônica do gcrmnador.
laJinas só tinha tdígralo. "Na hon da visita ao
IdaJino. yoce lIIl! acompanhari alf a porta da
casa dele. Depois. elt mandarí lIIl! levar de mta
i sua casa. onde fiemi hospedado", combinou
Israel Pinheiro ao telefone. Assim foi feito.

IAS QUE VIVEU AO lADO DE MAGALHÃES PINTO, MilTON CAMPOS,
REIRA" O DESG STE DA ASSEMBLÉIA ESPANTA O EX-DEPUTADO

CHUMBO TROCADO

o govtmador l1agalhães Pinto n- alidm lá
muito bem junto aos generais que (O ndaram
o golpe de 64. Pallados os primei s ias de
inceneza, vitoriosos os miliures. des ou uma
(omissão especial- 06vislalgado, J f
110nleiro de Castro e Oswaldo P' - para
ir a Brasnia amainar as tais "incute as" com o
ministro da Guerra. O general (os lilva
questionara a liderança de l1inas e d seu
governador, minimizando a posição . neira em
relação 1 reyoluçio de 64. Adiscus - ,
respeitosa. segundo relato de 110ntei de
(astro a Geraldo lantanoa. tornou-!
acalorada. Payio cuno, (osu e lilva
qUf a comitiva dmria se retirar da
A reação partiu de C16vislalgado, h m
sereno e sem arroubos. lem qual que
sinal de temor, exigiu respeito do ge ral
linha-dura. Prevaleceu a coragem do
vice-governador.

Em disputada campanha sucm6ria,
Nem, durante comício na Praça da
um discurlo com referencias desairo
enlio governador l1ilton CampoL O metro
enconlro deles, após a campanha. for uma
livraria na mnida Afonso Ptoa. no tro de
Belo Horizonte. ão foram flpont1 ou
afelllosos ao se cumprilllflur. Procu do
dmontrair o a bitnte, ~lI!brar o g
Tanmdo, ao ftr IIillOn com u flYro
!lC : "E1pero que o sen or, g
tenha deixado algo para mim ai na I
lespoodeu o lOyemador: "Ora, douto
Tancredo. eu supun a que o senhor ji mse
decorado o seu apartamento ... "O u era gelo
virou uma geleira.

razão - pela opinião pública. ão
estou exagerando nas cores do re-
trato", confidencia.

Conta que. na última terça-feira,
depois de almoçar no Diamond
MaU. região nobre da capital, pe-
gou um táxi de volta para casa. "Ao
passar em frente um ediJicio todo
de vidro. perguntei ao motorista o
que era aquele belo prédio. Ele res-
pondeu: Doutor. é um apart-hotel.
mas o senhor não viu nada. Muito
mais bonito ainda aquele outro •.
E apontou para o prédio de luxo
que os deputados estaduais e tão
erguendo. em perativa, quase
em frente ao shopping.

"Ele foi a . minha casa contando
coisas que tinha visto na imprensa,
envol ndo deputados e denÚD .as
de corrupção. Ninguém re poita
mais a Assembléia. por onde p
ram grandes e tadistas mineiros".
constata o ex-deputado.

LL1Z CASmO ILVA

I MEMÓRI

O EX-DEPUTADO GERALDO S NTANNA CONTA, EM LIVRO RECÉM-lA
TANCRED EVES, HÉLIO G RCIA, ENTRE OUTROS, DURA TE SO

o Caminho de l-blta
ou a Travessia do De-
serto foi a trilha esco-
lhida pelo ex-deputado
Geraldo Paulino San-
tanna para contar,
num livro d memó-
rias, a crueza. a pai-
xão, o radica' mo e o
grotesco da gu rra po-
lítica. Santanna dedi-
cou-se por rn$ de 50

os ao oficio Elegeu-
,em 1951. vereador

em a1ina, orte de
Minas. Depois, traba-
lhou nas quipes dos
governadores Bias
Fortes, Magalhães Pin. Geraldo Santanna lamenta imagem negativa
to, Tancredo eves. de deputados estaduais diante da população
Hélio Garcia e ewtDn
Cardoso. Foi prefeito.
secretário de Estado e presidiu a Co-
mig. Em 2000, foi eleito, pelo PFL
prefeito de Salinas, orte de linas.

Revela e "causo" do conví-
vio íntimo e diário com personag ns
que fIZeram da política mineira um
capítulo à pa.rte da história do País.
Jovem político do interior, Geraldo
Santanna. certa feita. recebeu conse-
lho preclo o do então governador
Milton que. além de estadis-
ta, era mestre das grandes tiradas.
"Olha. é muito novo. a políti-
ca. man nha - longe de dinheiro e
de mulher". decretou Campos.

antanna lamenta que os ho-
me público de hoje não tenham
seguido a cartilha do doutor Milton.
Trê mandatos cumpridos como
d putado tadual pelo PMDB, ele
se diz rofundlllDellte preocupado
com a imagem da As embléia Le-
gislativa de Minas. "Extremamente
de gastada. amesquinhada - com
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ADRI~~S~UTO
EDITO •.•• OJUNTO

f TE'. GE ALO PAUlIND 8A TANA

Ojogo bruto da política, dos burgos
podres ao Palácio, ~iegundoSantana

. Durante mais d~50anos. o ex-deputado e ex-prefeito de Sa-
Imas Geraldo Palllmo Santana testemunhou os bastidores da
pol£tica mineira, servindo a vários govemadores, muitos deles
adversários entre si, sempre em cargos de confiança. Cumpria
missões sigilosas.fazitr arranjos, alianças. indicava pessoas pa-
ra preencher cargos e respondia também pelos assuntos muni-
ciJ?llis,intermeditrndo t~ ~orte~e pedidos que deputados, pre- .
feitos, vereadores e correligIonárIOs levavam ao Palácio da li-
berdade. No embalo. sempre encaixava uma obra paro a sua Sa-
linas, de onde vinham os seus IJOtos.

Com maior ou menor intimidade, Santana conviveu com
todos os govemlldores - e vires - que passaram pelo liberdade
desd~ a década de 50, entre eles Milton Compos, Bias Forres.
CI6vlS Salgado, Magalhães Pinto, Israel Pinheiro, ROtulon Pa-
checo, Aureliano Chaves, Froncelino Pereira, Tancredo Neues
Hélio Garcia, Newton Cardoso, Eduardo Azeredo, Itamar Fran:
co e Aécio Neves. Como derradeiro ato, se aliou ao ex-deputado
e ex-adversário Péricles Ferreira, seu vice IIlllna chapa vitoriosa
à f>.refrinlT(~de Salirras..Em janeiro Ii/timo, renunciou ao cargo.
lÚfuou Pé,.,cJescom dOL~anos na prefeitura. e se dedicou a redi-
I5'rsuas memórias no lillro "O Caminho de Volta ou A 7Tnvessia
do Deserto': cuja segunda edição estd no prelo. sobre o qual con-
cedeu a ~el5'linteentrevisra ao HOJE EM DIA:

O senhor começou na vi- Filho e o vice-governador
da pública como vereador Clóvis Salgado.
em Salinas, em 1951, encer- Por que o Tancredo per-
rando-a em janeiro deste deu para o Magalhães?
ano, .como prefeito d~ mes- Ele perdeu porque deu
macldade.ForammrosdeSO um passo a mais na hierar-
anos, a maioria deles servin- quia do PSD. A vez não era
do a governadores, alguns dele. Tancredo passou na
até adversários entre si. Co- frenle do José Maria Alkimin
mo foi essa façanha? de José Ribeiro Pena e de ou:
. Certo do.mingo. após a \tos. Esse pes.~oaJ não se con-

missa na Igreja de Lourdes, o fonnou, diziam que um mo-
pr~sldente da Academia Mi. ço não podia passar na frente
nelra de Letras, Viva/vi Morei- de quem estava no partido
ra, me fez a mesma pergunta, há muitos anos. Eles rompe-
ao que J')sé Monteiro de Cas- tam. elegeram o Magalhães e
tro, que eSlava ao meu lado, derrotaram o Tancredo.

(Segue col. I, n. 17) (Segue col. 2, n. 17)

pessoal. Ele disse para ela
que, como governador, teria
co.tdições de pagar o tanto
qUI' devia a nós sem prejudi-
ca' o Estado. E ela disse: eu
quero é isso. E ele respondeu:
isso é muito pouco, isso eu
faro no primeiro dia de go.
vcrno. E não fez nada.

Como foi sua convivên.
cia com José Aparecido de
Oliveira.

No Go\'Crno Magalhães.
eL era chefe de assuntos mu-
nicipais e o Aparecido foi pa-
ra a Ca,a Civil. no lugar de
Paulo Campos. Ele linha pie.
na confiança em mim. abso-
luta. Apesar de saber que eu
n:io recebia ordens do secre-
tário da \Ãsa Civil. Eu tinha
d.:spacho direlo com o go.
vcrnador. Todas as Vezes que
pltlicipei do governo foi com
d :spacho direto com o go.
vl'rnador. independente.
n lente do secretário. Mas 10.
s,' Aparecido compreendia
is<;,oe achava vantajoso para
t':e não dcscf'r a essa~ roi~as.

Ut:"I' 'lIi. UI"io l't., 5, •• votus.
) senhor cita vários

exer"plos de que um gover.
no ,ó funciona se tiver um
criu rio de convivência com
os p'Jlíticos.

'6 que este critério tira
pod"r do governante. O crité.
rio ,. aulomático. Não precisa
ir aI) governador para resol-
ver "s polltlcas iocais. A não
ser no caso de um Francelino
Perl"Íra. que foi vollado para
coi,inhas, para política me.
nor. Mas um governador que
pensa em ser presidente da
Repíblica. que pensa em
uma política maior. não se
prcocupa com detalhes.

O senhor deixa lranspa-
rec(~r no livro um certo res.
sentimento com Francelino
Pedra ...

Não é propriamente res-
sentimento. Eu relato fatos.
retlato o que ocorreu. Ele não
foi correto. Quando governa.
dOI. ele ia lá em casa sempre.
qU'lse toda sexta. feira. Ele
ofereceu para minha mulher
a ~nh tçào de um prohlrma

companheiro. então chama.
va o sujeito de honesto. E não
linha conversa fiada. Fosse o
que fosse, a gente estava com
ele. Não havia es.,a coisa que
há hoje de nós raciocinarmos
em termos de interesse pú-
blico. Em Salinas só se chega-
va de Jccp. Tancredo chamou
de "burgos podres". e eu cha-
mei a atenção dele. Eram
"burgos pobres". O interior
era isso.

Outro detalhe do livro foi
a lenlativa de fraudar as cé-
dulas na época da sua pri-
meira eleição para prefeito.

Nós eslávamos conviclos
de que tínhamos perdido as
eleições. Foi de tal ordem o
movimento da casa do coro.
nelldalino. que 2 mil cavalei.
ros chegaram na véspcra das
eleições. Como demorou
muito a apuração. nós imagi.
namos furtar as urnas de lo-
na e razer uma cruz nas cé-
dulas. Mas a roisa vazou e
não deu certo. o que foi a
nossa salvação. porque aca-

Ít!'itUI •••• ';'visa,,;u, u vn:iehu
pede ao senhor e outros COf-

rellgionários para cobrir o
dinheiro que faltava no co-
fre, de modo que o delegado
nada encontrou e foi embo-
ra. O prefeilo, inclusive, lhe
deu uma nota promis.sória,
reproduzida no livro.

Essa prática, que na épo.
0\ era comum, hoje mudou.
A polfcia não tem essa inge-
rência. A Imprensa publica
todo dia casos de prefeitos e
ex.prefeitos condenados vá-
rias vezes. Naquela época, o
delegado lacrava a prefeitura
e mandava o contador fazer a
apuração. O que fali ou de di.
nheiro estava no corre. Na
hora que o delegado deu as
costas. cada companheiro
procurou o seu.

Um rombo desses na
contabilidade da prefeitura
não era questionado?

Ninguém questionava.
porque a coisa era radical de-
mais. O adversário era adver-
sário. Chamava o sujeito de
ladrão. E o companheiro era

"11 (i I' .!ln~. e' r,' 'l tl?'!a." it"
. meia e às G rta ilH'l?r' --:1' no Ifr! q

,O ,~ .• R~I_t;fml~lmtllll'

(Cont. col. 2)

O seu trato com Maga-
maes Im uem.f(j. tia uuca puil-
tica, pela qual quem deléOl o
poder demite e nomeia?

Foi.
Como o senhor analisa

hoje, tantos anos depois, esta
prática política?

floje, esta ótica não tem
nenhum valor. Hoje. a educa.
ção saiu da área da política
Nós é que fazíamos as no.
meações das diretoras, das
inspetoras. A área da )usliça
saiu também. porque nós
nomeávamos promotores-
adjuntos. juízes de Paz. Isso
tudo era a gente que decidia.

Mas hoje ainda tem a po-
lltica do toma lá, dá cá ..

É diferente. O toma lá. dá
cá. hoje. é em lermos pes-
soais. É negócio de varejo. O
final do Governo José Sarney
foi melancólico. Por quê?
Porque ele adotou o varejo. a
negociação pessoal. Naquela
época eram quatro partidos.
ningllém fazia nada fora da
ótica institucional. Era um
governo mais da lei que dos
homens. como foi o de Mil.
ton Campos.

O livro é rico em docu-
mentos, tem até cópia de no.
ta promissória. De onde vem
o hábito de guardar papéis?

Isso é de tania apanhar.
Comecei a apanhar muilo
novo. A política de Salinas
não era brincadeira. Nin-
guém linha condescendên.
cia com os adversários e o su-
jeilo vai adquirindo essas for.
ma' de defesa.

O senhor colecionou
amigos e adversários, entre
estes o Sylo Cosia, ClIjo pai, dr.
Cândido José Costa, procura-
va sua ajuda com freqüência,
inclusive financeira.

Não há uma palavra fa-
lando bem. Mas oão há uma
palavra falando mal. Ele não
é referido no meu livro. Ape.
nas o pai dele está dentro de
um contexto, de uma luta ra.
dical em Salinas. Publiquei os
bilhetes dele. inclusive do fi-
lho. conlra quem eu não te-
nho nada. Mas ele acha que
tem contra mim. Pelo que se
vê nos bilhetes. o pai reivin.
dic.va algo para ele e o Ma.
galhães não deu satisfação.
Daí deve ter nascido algmna
indiferença. por parte do
S)10. Do pai. nâo. Sempre foi
muito meu amigo.

Outro episódio que cha-
ma a atençâo é o caso do de.
legado especial Cata !'rela.
que chega em Salinas para
inv~tigar as contas da Pn:".

(Cont. col. 1)

respondeu: "Les rois aimellt
Lt!IUi 4U1 parit: JU~Ht.uu ~cj<1.

"os reis amam a4uelcs que
lhes dizem a verdade na hora
justa. na hora cena". inde.
pendentemente de agradar
ou não. No caso de Juscelino
Kubitschek, nós estivemos na
oposição e fomos massacra-
dos. Eu era do PSD. mas
diante do autoritarismo do
coronel Idalino Ribeiro. que
era meu tio. em Salinas, hou.
ve uma dissidência. A ala dis-
sidente procurou a UDN do
governador Milton Campos.
mas o partido se recusou.
porque já tinha um candida.
to a prefeito. o dr. Alcides
Manins Leyola. Então. fomos
para o Partido Hepublicano. o
PRo E nos subml'temos, em
Salinas. ao crivo do coronel
Bernardino Costa. que tinha
uma convivência próxima
com o presidente Arthur Ber-
nardes. Ele me recusou na
hora. porque achava que. co.
mo sobrinho do coronel Ida-
Iino. estava ali como espião.
Dias depois ele mandou me
chamar e admitiu minha pre.
sença no PRoEntão. você lem
de separar duas panes. A par.
te insúlucional. na qual eu
panicipava de governos atra.
vés de composição do PR
com o governador. Depois de
cena altura, foi coisa pessoal.

O senhor era ligado ao
governador Bias Fortes e a
Tancredo Neves, mas logo
em seguida serviu ao gover.
no de um adversário, o Ma.
galhães Pinto ...

Eu estava deixando a pre.
feitura de Salinas. aboneci-
do, pois tinha sido muito per-
seguido. Naquele tempo. no
interior, a perseguição era
policial. O PR tinha sido dizi.
mado, de 14 deputados ficou
com sete. Mas o Magalhães
precisava compor com o PR,
e via duas grandes lideranças
no Estado. Eu, em Salinas.
que dei 93% dos votos váli.
dos a Tancredo. que mesmo
assim perdeu as eleições para
o Magalhães; e o depu lado
João Bello. em Carangola ..
com quem o Magalhães não
se dava. Magalhães me cha.
mau e perguntou se podia
me usar para atrair o PR. E eu
falei: em rroca de quê? Do
que você quiser. respondeu.
E eu pedi: a destituição das
atuais e a nomeação imedia-
ta de todas as autoridades em
nosso munidpio. Magalhães
aceitou na hora. Fui enlão
conversar com as lideranças
do PRo o senador Bernardes

poIiti(atthojeemdk1.COITI.br • HOJE EMD~ 8ElD HORJ.ZClNTI. DOMINGO. 281912003
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(Segue col. 2. n. 161
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sarnento alto e grande. O cer.
to é que eu levava cem atos
para o governador e vinha
cem aIOSassinados. Não pre.
cisava ler. Na época do Tan-
credo. comentou.se muito
que quem a'Sinava cs.'Cs atos
era o leremias (acampa.
nhante pessoal de Tancredo
durante quase toda a sua vi.
da). O que não era verdade.

Na Revolução de 64, o
Magalhães Plnlo queria real-
mente ser o presidente da
República?

Queria demais. E deu
passos muito largos neste
sentido. Por isso o Costa e Sil-
va recebeu mal a comissão
de pollticos mineiros. que foi
lá debater com ele o pós.Re-
volução. Magalhães perse-
guiu isso. mas depois viu que
a coisa não era um golpe de
Estado, era uma revolução
pra valer.

Por que o Magalhães não
conseguiu evitar a persegui-
ção a losé Aparecido, que era
seu secretário da Casa QvU?

t.u acre<lllO que Maga-
lhães não pôde fazer nada.

Será que o Magalhães
não sabia exatamente o que
os militares pensavam?

Acho que não. Temos que
lembrar que o Magalhães
participou efetivamente do
plebiscito que restabeleceu o
presidencialismo com loão
Goulart. Então. aquilo o
aproximou muito do lango. E
o losé Aparecido era muito U-
gado a Maria Tereza. mulher
do lango. A certa altura. foi
preciso se afastar do Jango. Ai
que o Magalhães tomou esse
rumo da Revolução. mas já
bem perto dela. Porque a
conspiração já vinha bá mais
tempo.

Quando Tancredo deixa
o Governo de Minas para
concorrer 11 Presidência da
República, o senhor conti.
nua exercendo as mesmas
funções com o governador
Hélio Garcia. E o Hélio de.
morou a acellar Newton Car-
doso eomo candidato.

Nós fomos para o Rio de
laneiro e ficamos lá 22 dias
traocado no apartamento d~
HéUo. E ele só xingando. mas
não tinha outra opção. O
Ney,10n foi escolhido pela
coovenção e o Hélio queria
desfazer a convenção. o que
não era posslveJ.

E no final do Governo
Newton. a situação se inver-
tcu•..

Ah. se inverteu. porque o
Hélio queria ser governador
de n<NO. O pessoal todo do
Hélio era contra o apoio' do
Newton. sem exceção. Do
Evandro Pádua para baixe> ou
para cima. todos tinham ,ai-
va. po'rque o Ney,10n •.•ào
aproveitou ninguém do 11o<'lio
em seu Governo. apcsar de
uma carta-compromisso por
escrito. Hélio me dcu a carta
e dissc: 'fie.1 pra voce. porquc
aquele gordo não vai cumprir
nada'. O Robcrto lirallt a5'sis.
tiu todo. Porém. o lIélilO é
muito cioso da hicrarquia. de
respeito ao titular do cargo de
governador. e queria o al,oill
do Newton. do Governo.

foi quando o senhor in-
termediou uma reunião s.igi-
losa entre os dois no Paláicio
das Mangabeiras ...

O nosso C1flos Und en-
berg. a quem tenho mais ad-
miração a cada dia que p"'''i''.
por ser uma referência da ,éci.
ca jornalfslica. noticiou que
essa reunião foi (pila na caia-
da da noite. Realmente. eu
apanhei o lIélio às 23h3()1 na
casa dele. Elc ainda encobriu
o rosto com o paletó. I,a",
ninguém ver. Lá no Manga-
beIras, não tinha ningu ém
pra testemunhar. O NeWl10Il

fazia questão da minha pre-
sença. porque não arredit.1\"a
no Hélio. E o lIélio lamhém
fazia questão. porque não
acreditava no :\'{'\vlon. Os
dois l1.leram um acordo t'Jn
cima de quatro pontus. Ilor
escrito. O candidato a viCe' do
tJClIO rra t"1I. ,\la~ (l l\ewRoII

exigiu o vice e i-Iélio concur.
dou. mas desde que fosse do
Triãngulo. Só que ele não li-
nha ninguém no niãngulo. ()
único papel da reunião era o
que reprnduzo no livro. CIOIll
o timbre do meu nome. Sal.
mos de lá mais ou men"s ;,
meia-noite e meia. Deixei o
Hélio em casa e alnda eSlPe-
rei. na rua. ele pegar o carro e
ir para a fazenda. Mas à.s 6
horas da manhã. al(:uém leu
para o Hélio. que estava na
fazenda, a nolCcia que sai,. na
coluna do Undenbcrg. no
HOJE EM DIA. com todos os
detalhes da reunião. Às 6h3t1
o Hélio me telefonou. mas eu
tinha saldo para caminha.-. O
Undenberg não R'\'ela quoem
lhe passou a infonnação )por
questão de ética. o que res-
peito. Ele tem que ser como
um padre na confissão. não
pode dizer. Mas está denun.
dado nas entrelinhas. quan-
do elc fala na calada da no.il.,

A reunião terminou meia-
noite e meia e n jornal 5aii a~
Sh30. E o Palácio das Manll(a-
beiras é inacesslvel. prirRi-
palmente a biblioteca. ne'51e
horário. por qualquer pe>s,oa.
t inacessível. Uma reuniião
que termina neste horário •.
às 6 da manhã já e'tá no ior-
nal. só se alguém conto.,. E
quem contou para o Linden-
berg eu sei quem foi. O Hélio
achou que fui eu; eu arnlt'i
que foi o Newton; e o Newtton
achou que fui "U. Mas o New-
ton. naquela madruga«.la.
chegou a relatar a rcuniião
para o deputado Carlos .'c-
reira.

A nolCeia inviabUizou o
acordo entre o Hélio e o
Newton?

Inviabilizou a compo"i-
ção. Mas o Hélio contil1llloU
com a candidatura (' ganhou
do Hélio Costa.

E afastou o senhor um
pouco do Hélio?

Mastou. porque ficamo;
meio cerimonioso5. Poré'rn.
não quero discutir. Acho que
o Undcnberg está certo. que
não deve rc •.•."('lar nunca a fon.
te da nOlicia.

Depois de tantos anos na
vida pública. como o senhor
perdeu a campanha para dc-
putado estadual cm 98?

Eu fiz um cálculo erra.lo.
Tive mais de 37 mil \l)to~. I1li-
mero insuficirnt(' para rrlW
elegcr pelo PFI.. no qual p ,e
cisa\"a de mai5 de .1-1mil ,"I-
tos.
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,
BASTIDORES DA POLITICA
Oex-deputado Geraldo Santanna lançou, em concor-

rido coquetel no Salão Nobre da Assembléia, seu
livro de memórias O Caminho de Volta ou a Travessia
do Deserto. Tendo ocupado cargos de primeiro esca-
lão em diversos governos durante sua trajetória políti-
ca, o autor mostra no livro que a política é "um cami-
nho sem volta" e relata fatos dos dos bastidores e ca-
sos de governos mineiros, desde Milton Campos até
Itamar Franco. Lançado pela Editora Rona, o livro tem
apresentações do ministro Oscar Dias Correa, do ex.
governador Rondon Pacheco, e do presidente de Fur-
nas, José Pedro Rodrigues de Oliveira. Fotos: Tião Mourão

1 O presidente de Furnas. José Pedro Rodrigues de Oliveira. fecebendo seu autógrafo de Geraldo Santanna 2 Geraldo
Santanna e Djalma Morais 3 Ramiro Batista e Eduardo Moreira 4 Péricles Ferreira, Aécio Cunha e Sebastião Navarro 5
Rêmolo Aloise. Elmar Santanna e Geraldo Santanna
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Artigo do decano dos jornalistas norte-mineiros, dr. Oswaldo Antunes, no "Jornal de Notícias., da cidade de
Montes Claros, edição de 05/10/2003.

Comentário do renomado intelectual Cyro Siqueira no jornal "Estado de Minas.,
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o Caminho de Volta ou "ATravessia do Deserto"

Um livro e sutilezas da política mineira
3Um dos livros que acabo de receber, O Caminho

de Volta ou A Travessia do Deserto, de Geraldo
Paulino Santanna, é antes de mais nada uma verda-
deira lição a respeito de certos - e muitos - segredos
que envolvem a política mineira. Algumas de suas re-
velações, que irei tentar relacionar a seguir, constitu-
em um bom acompanhamento para a série de artigos
que tenho tido o prazer de incorporar a esta página,
artigos escritos por José Cabral, que terão seqüência
na próxima semana.

Uma das observações de Geraldo Santanna se
refere ao professor Clóvis Salgado, que tinha sido vice-
governador durante o governo Magalhães Pinto. O epi-
sódio merece ser reproduzido tal como se encontra re-
gistrado no livro citado: "O professor Clóvis Salgado
fora escolhido para saudar, em nome dos convencio-
nais, o doutor Francelino Pereira, homologado naque.
le conclave como candidato da Arena ao governo do
Estado. O discurso, escrito pelo próprio professor Cló-
vis, foi levado, não sei por quem, aos militares, que,
por sua vez, vetaram a parte da oração no que se re-
feria ao ex-governador José de Magalhães Pinto, ten-
do sido incumbido para resolver o impasse o doutor
José Monteiro de Castro. Sou, então, chamado á casa
do doutor José Monteiro de Castro que, ao me expor o
problema, indagou-me de minha disposição e coragem
para colocá-lo perante o próprio professor Clóvis Sal.
gado. Não me ocorreu nenhuma dificuldade em me
desincumbir da missão. De posse do discurso, fui á
casa do professor Clóvis, onde imediatamente fui re-
cebido. Notei o professor Clóvis já bastante abatido
pela grave moléstia que, afinal, o vitimaria tempos de-
pois. Teria sido esse o último discurso que ele pronun-
ciaria. 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-lo a mim, que o
lerei.

"- Já estávamos conversando amenidades quan-
do chegou o doutor José Maria de Alkmin, preocupa-
do. Dona Lia trouxe-nos um cafezinho.

"Com o visível intuito de agradar ao professor Cló-
vis Salgado, vira-se o doutor Alkmin para dona Lia e
diz:

"- Como a senhora está jovem e bela, dona Lia!
"- Mas já sou avó, doutor Alkmin, atalhou dona Lia.
"- Avó por merecimento e não por antigüidade, re-

plicou Alkmin, fazendo entrever na fisionomia até en.
tão serena mas triste do professor Clóvis indisfarçável
orgulho e discreta satisfação."

xxx
Outro episódio narrado pelo autor do livro se refe-

re a um acontecimento ocorrido em Salinas, município
onde se desenrolava sua carreira política. Deu-se
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quando o presidente da UDN local, furioso com um
episódio que ele considerava de desobediência parti-
dária, sacou de seu revólver e fez alguns disparos para
o alto em plena praça pública, à luz do dia.

"Imediatamente, desceu o delegado especial de
Polícia, Tenente Edésio Fernandes, que certamente se
achava ali em volta do mercado. Apreendeu a arma e
processou sua autuação, como mandam a lei e a or-
dem. Nossos companheiros, à exceção do coronel
Bernardino Costa, logo nos reunimos na casa do coro-
nel Procópio, onde, depois do relato dos fatos e de al-
gumas discussões, chegamos à conclusão de que nos.
sa política estaria completamente desmoralizada se o
tenente Edésio não fosse imediatamente removido de
Salinas.

"Criada uma comissão, composta por mim, dou-
tor Loyola e o próprio Joaquim Ruas (n.r.: o autor do
tiroteio), fomos, poucos dias depois, acompanhados do
professor Alberto Deodato, recebidos 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 co-
missão?

"- O doutor Alcides Martins Loyola, nosso futuro
candidato a prefeito em Salinas, poderá fazer uma ex-
posição mais detalhada e fiel dos graves acontecimen-
tos que nos trazem aqui, atalhou o professor Alberto
Deodato. Em meio ao silêncio e perplexidade, o dou-
tor Loyola fez minucioso relato dos fatos, concluindo,
já emocionado, como única solução aceitável, a imedi-
ata remoção do tenente de Salinas. O governador Mil-
ton Campos retoma a palavra, vira-se para o secretá-
rio e diz:

"- Doutor Pedro, um tenente, delegado militar, que
em pleno governo udenista tem a coragem de desar-
mar em praça pública, à luz do dia, um chefe po"tico
municipal da UDN, partido do governador, que ali re-
solvera experimentar uma arma, ao contrário do que se
sugere, deve ser promovido."

"- Desapontados, nos despedimos. Já fora do go-
verno, o doutor Milton Campos e eu nos tornamos bons
amigos e guardo dele boas lembranças e documentos."

xx

Outro episódio envolvendo Milton Campos é nar-
rado também pelo autor do livro agora citado:

"Doutra feita, lembro-me bem, hospedado na resi-
dência do professor Bolivar de Freitas, fui por ele con-
vidado a acompanhá-lo até uma livraria, na avenida
Afonso Pena. Lá chegando, deparamo-nos com o go-
vernador Milton Campos em final de sua compra, que
correspondeu aos nossos cumprimentos de forma afá-
vel, como de seu costume.

"Após longa conversa, o governador Milton Cam-

--.p------

pos resolveu despedir-se e nós o acompanhamos até
à saida da livraria, quando fomos surpreendidos pela
chegada do então deputado Tancredo Neves, estabe-
lecendo-se, após os cumprimentos, discreto constran-
gimento por parte do governador. É 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 governador,
eles não mais se encontraram, esta era a primeira vez,
e por isso não foram espontãneos nem afetuosos no
cumprimento, com certeza frio.

"O doutor Tancredo, procurando descontrair o
ambiente, adiantou, já que se via na mão do governa-
dor um pequeno embrulho que denunciava um livro:

"- Espero que o senhor, governador, tenha deixa-
do algo para mim ai na livraria.

"- Incontinente, o governador Milton Campos res-
pondeu, para indisfarçável desapontamento 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."

xx

Com relação ao governo Bias Fortes, o autor do
livro narra um episódio também curioso, que se deu
quando ele foi procurar o governador. Sabia que nada
podia pleitear com relação a Salinas. Bias se limitou a
perguntar:

"- Você ganhou as eleições em algum distrito do
município de Salinas?

". Ganhei, sim, no distrito de Rubilita - respondi.

o Caminho de Volta ou ':Ao Travessia do Deserto"

"- Pois, se eleito governador, com o seu concurso
ostensivo, lhe prestigiarei no distrito de Rubilita."

xx

Mais outro episódio curioso narrado por Geraldo
Santanna:

"Empossado governador, o doutor Bias Fortes
convida para secretário de Viação e Obras Públicas o
deputado Feliciano de Oliveira Pena, que, a seu turno,
me convida para chefe de seu gabinete, cargo muito
mais significativo e poderoso que o de próprio secretá-
rio de hoje. Não aceitei de pronto o convite. Senti-me
no dever de consultar o professor Milton Campos, de
quem há longo tempo vinha recebendo valiosíssima
cobertura de consultoria juridica nas demandas que
mantinha com meus adversários e inimigos. Pessoal-
mente, preferia ficar em Salinas e não nutria nenhum
entusiasmo em me mudar para Belo Horizonte.

''Transmiti ao professor Milton Campos minhas dú-
vidas, mas recebi dele o decisivo estimulo a que acei-
tasse o convite, visto que dificilmente nossa região re-
ceberia benefícios do governo se não tivesse em seu
meio um filho dela, interessado em desenvolvê-Ia.

"Acertada minha aceitação ao convite, o professor
Milton Campos não se esqueceu, porém, de me fazer
esta advertência:

"- Lembre-se sempre de que, no exercicio de tão
elevada posição, com poderes para decidir e realizar,
dois acenos negativos podem liqüidar sua carreira,
principalmente de um jovem como você, carreira que
se promete promissora - mulher e dinheiro - que logo
o assediarão. Mantenha- os a uma distància con-
veniente."
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Algumas manifestações
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Guarujá, 28/11/2003
Caro Santanna,
Muito obrigado pelo seu livro: '0 Caminho de Volta", com a amável dedicatória.
É um documento sobre sua vida como politico e o norte de Minas que representa valiosa contribuição á histó'
ria de Salinas e do norte mineiro.
Notei seu capítulo sobre a escolha de Salinas para uma agência do BNB e sua inauguração prestigiada por
altas autoridades.
Como referência ao Gov. Newton Cardoso, ele lhe contou como ficamos amigos? Se não, pergunte-lhe quando
o encontrar e transmita-lhe meu grande abraço.
Igualmente aceite meu abraço, Rubens Vaz da Costa
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Amigo Geraldo,

Padre Paraíso, 21 de agosto de 2.003 A 'eitura do seu "O Caminho de Volta" foi uma agradável reviMo de boa
parte da minha vida. A partir de. 1961 quando o Dr. Joaqul", assumiu o
DNOCS em Montes Claros, por força das fimç6es "" dia • h., •.•.......,
órgão, passei a conhece-lo, admira-lo e acompanhar todos C1S seus lances
políticos. Fui testemunha de todo o seu emp:nho junto ao DNOCS p~ar~
carrear benefícios para a sua cidade. Se nao lhe sobrasse competencla,
não teria sido possível conviver amistosa e politicamente com doze dos
nossos últimos Governadores. Oportunidade esta creio eu, inédita na
política mineira. O Norte de Minas e principalmente a sua encantada
Salinas foram os grandes ganhadores.

Os frutos da sua atividade política se eternizam com a história desta parte
de Minas Gerais.

, n. .
L..MA';7";~ 't.A--t ~
5le~st[J"ó- tiixeira Malheiras

Cordialmente

Sr. Geraldo Santana;

Montes Claros, 8 de janeiro de 2004.PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE PARAíso
Estado de Minas Gerais

Rua Prefeito Orlando Tavares, 14 - Padre Paraiso(MG)
Tel. (33) 3534-1229 - Fax: 3534-110211152 - E-mail: pmpadreparaiso@uol.com.br

o~~.soS'o
CJ _mA
~~

Seu admirador,

(h/~ -tf~~

Embora tenhamos pouco contato, cultivo, desde muitos anos, muito
respeito e admiração por você.

Um problema de saúde impediu-me de assistir, no dia 12 do corrente ao
lançamento do livro "O Caminho de volta ou A travessia do deserto". '

~er:rnita-me.so.licitar de você dois exemplares: um para o enriquecimento do
acervo da Biblioteca Publica de Padre Paraíso, e outro para mim, que será legado aos
meus filhos.

. Qua.ndo ~en.unciou ao cargo de prefeito de Salinas, daqui prenunciei sua
despedida da Vida publica. O poder e o dinheiro são as maiores tentações e a renúncia
daquele pertence aos corajosos e desapegados do poder.

Quis~~a que os políticos da nova geração tomassem-no como paradigma.
Soube fazer p~litlca sem usar a bajulação ou a palavra fácil. Pensou alto e zelou pelo
Interesse coletiVO. Quando necessário, teve coragem suficiente para tomar medidas
impopulares. Foi importante á Salinas e ao Estado quando ocupou posições mais
elevadas.

. Não abdicou nem negociou suas convicções e, sobretudo, foi fiel aos
amigos e companheiros.

3'1,4:0/'0b4_

~rLtgb
H... ~ L..i) _

e.-t:- ,t-A. OS. MG

"-"- D" Ih.~ f\ o 5

5~h~,....... ~

mailto:pmpadreparaiso@uol.com.br
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Prezaáo qerafáo Pautino Santanna,

fÉ com orata satisfação que agraáeço a Bentifeza áe seu Besto, en1liandirme um
expnplár áe teu lWro • O Caminfio áe 'Vo[ta". Para6éns pelá OMa, repfeta áe reminiscêncÚJs
e memórias.

~eus mais sinceros agraáecimentos por nos presentear, a mim e minlia famifia,
com a recoráação e o reeistro áo nosso saudóso Osmani, retrataáo áe maneira tão espeCÚl[
no páeina 160 do fwro. ~ais uma wz, reitero meus cumprimentos e para6enizo pelá
fouww[ iniciativa.

29.10.03
JI tenciosamente,

q
~a~ÚJs CJ3aroosa
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Belo Horizonte, 10 de setembro de 2.004.

Prezado amigo GERALDO SANTANA:

Cumprindo sua recomendacão (que lhe traz a certeza de o haver lido por inteiro e.
confesso-lhe, com grande prazer), ficou-me a convicção de que, com seu "() CAMINHO
Df; VOLTA", você prestou o seu depoimento perante a História e o fez documentada mente,
de forma amena e agradável á leitura, com os elementos coligidos durante sua longa e
vitoriosa trajetória política, praticamente iniciada ao tempo em que meu saudoso Pai
governava o Estado e de quem você foi dileto auxiliar, até eleger-se Prefeito de sua
"civitas".

Para sua tranqüilidade, pode estar certo de que seu livro há-de suscitar discussões e
controvérsias, pois o indesejável, em qualquer publicação do gênero, é não despertar
discussão alguma; com sua experiência e sabedoria, escudado em suas verdades, você as
vivenciará igualmente sobranceiro

Enfim, é um depoimento valioso e rico a firmar a história dos costumes políticos de
uma região e de uma época, que não destoam muito das demais regiões e perduram ainda
hoje, formando a tradição política do nosso Estado, ao qual sempre procuramos servir.

Creia-me seu sempre amigo e admirador,
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Apreciação do livro de Memórias
" O Caminho de Volta" ou "A Travessia do Deserto"

de Geraldo Paulino Santanna.

Lívia Paulini
Presidente Emérita

Academia Feminina Mineira de Letras

Sou uma mulher poeta, escritora, historiadora, considerada fora da
vida política, porém no livro intitulado" O Caminho de volta" ap-dfcccm
entre os nomes citados e fotografados, muitos que considerei amigos e
agora me inspiram para umas anotações. Tendo o livro (dedicado à
AFEMIL) nas minhas mãos, como presente da confreira Antônia
Rodrigues Sá, me sinto na obrigação de retribuir o gesto com algumas
palavras de apreciação literária.

Tenho a convicção de que os políticos são identificados com o
ambiente em que eles nasceram e vivem, que adoram onde cresceram, a
terra, suas montanhas, rios e vales, seus costumes e se identificam com o
sentimento dos seus povos. Quando levantam suas vozes dando conselho
ou o voto em assunto de interesse público, seus olhares são dirigidos
firmes para os ouvintes e com eloqüência proclamam suas idéia".

Sou de origem européia; vi de perto a Segunda Grande Guerrd.
Houve uma época em que a minha terra era regada por três mares
(Adriático, Báltico, Negro) e havia perda de toda a força, caída em
escravidão por séculos. Sabia-se que cada pedaço de terra era sagrado.
Cada cena histórica era santificada por lembrdIlças ora tristes, ora
gloriosas, conforme a experiência da população. Mesmo o reflexo solar
das rochas vibravam com sua" silenciosas histórias e cobriam
cari nhosamente as cinzas dos seus antepassados heróicos.

Com este sentimento profundo, eu confio, independentemente de raça
e de cor, na tolerância e na solidariedade do povo em todas as tribulações.
Os verdadeiros políticos - assim como o autor do livro faz - deveriam
fomentar o consenso da população em torno das grandes e pequenas
vitórias do passado, para encontrar respostas certas aos desafios de hoje.

O mérito do livro nas minhas mãos, além do seu texto publicado e da
sua documentação, está num contexto mais amplo na visão histórica
que se estende além do aquí e agora e engloba o significado social.

O nosso desejo, que coincide com o do autor do livro em apreciação
é de que o passado não seja esquecido, nem desprezado, pois o espírito
dos heróis, que já foram, molda hoje o futuro da nação.

6-tdr'a-têtulC/C
-x!l;"t"t A£d:~~~
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Prezado Geraldo Santana;

Li de uma só sentada, o seu livro, cuja generosa oferta, de, - .
antemão, agradeço. Conheço poucas obras que .relatam com tao rlco~
detalhes a história polftica de Minas GeraIS, como a que voce
escreve;" Aliás, faltam mais relatos para nos ajudar em nossas
reflexões que hoje nos ocupam a mente, pois sabemos que~ nas
experiências anteriormente vividas é que podemos buscar auxl110 em
decisões que teremos que tomar.

Poucos políticos vivos podem relatar com a riqueza dos detalhes
contidos no seu livro, a história dos últimos 50 anos do nosso Estado.
Por isto, penso que, certamente, muitas outras histórias acabaram
ficando de fora desse vasto abece~ário político por

A

absoluta falta de
espaço. Daí, a sugestão no sentido de que v?ce, co,!, sua verve
peculiar, com seu conhecimento de causa, contmue edItando outras
obras congêneres, narrando ",ais acontecimento! ~om os detalhes ijue
só você pode nos oferecer. Será, sem dUVIda, uma pre~~osa
contribuição para quem, em algum momento, pode pensar que ja fez
tudo o que podia ter feito pelos outros.

Continuando a escrever e a narrar fatos importantes que, talvez.
jamais venham a ser contados por .qualq~er outr~, você esta~~
prestando um inestimável seryiço, a so,!,-ar a long~ l~sta dos que ja
prestou ao povo de Salinas, dI!nossa ceglao norte-mmelra e de resto, a
Minas Gerais.

Guardarei entre meus livros mais preciosos, este, que acabo de
ler.

Aceite meus modestos, mas, sinceros cumprimentos.

~-it:ii;;.~m01l12l2004.
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o Caminho de Volta ou .~ Travessia do Deserto"

À memória 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.
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1) Capo Basílio Ferreira Paulino, avô do autor; 2) Capo Basílio, sua esposa, dona Mulata e os netos Josefina e
Geraldo Santanna, em Salvador. Bahia; 3) dona Dinorah, filha única do Capo Basílio, mãe do autor.
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• ~odo. Rrmo. do R'PUbhco.

'-/~

000:76-1

INTRODUÇÃO - José Monteiro de Castro

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 Castro, de quem, por sinal, recebi pouco antes de sua mor-
te, esta pérola de literatura e arte, de doçura e amizade, de bondade, admiração
e estímulo:

..-...••..•..•.

Título de Capitão Cirurgião da Guarda Nacional, conferido a Basilio, pelo então presidente da República
Hermes da Fonseca.
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Esta mensagE'mpor 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. Vejamosquanto
zelo e respeito contém esta carta, tão grave quão amena e sutil:
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'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 do nosso aniversário, deve
ser para você uma cousa muito grata. Você se bateu, sempre e lealmente, por seus amigos e o fez com desin-
teresse e devoção. Que mais poderia você desejar senão essa fidelidade que em você é traço e vocação?
Abraços e os votos de felicidade de seu amigo. José Monteiro"
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Belo Horizonte, 31nt66
Prezado Amigo Geraldo Sanr Ana
Cordial abraço
Escrevo-lhe para comunicar-lhe que serei mesmo candidato á Câmara Federal. Veja, assim, caro Sant'Ana, em
que medida você pode me ajudar. Sabemos que uma luta dessa naueza ê lUa e ária atê que hoje possLi
uma percentagem de mistério. Não temos ainda conhecimento da maneira com que o eleitorado se mamesta.
rá em face da Arena. Estamos, não há dúvida, muito bem est:ruhIados politicamente. Mas a imagem eleitoral
corresponderá á política? O procedimento do governo, na área econõmico-financeira. não terá deixado resí-
duos mortais para nós? São algumas interrogações, que todos fazem, e que só depois das eleições serão res-
pondidas. Tudo isso me leva á 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 !.-n caminho
dentro do qual minha sorte política seja também considerada. Enlrego-a a você. Preciso de seu amparo e a
maneira de ser ele estabelecido fica por conta de sua estima e sua inteligência Marde-me !.-na fatu'a, por favor.
Do seu Amigo, José Monteiro de Castro
Rua Estácio de Sá, 360, Vila Gutierrez - Belo Horizonte - Fone - 29749
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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 de 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 assinar, justifican-
do-me por escrito. Vindo a saber do inusitado fato, José Monteiro manifestou-me
seu desejo de conhecê-Io.Mandei-lhe, então, cópia do ocorrido e dele recebi de volta
o material com o seguinte cartão:
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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 a do
próprio 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"
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Minha objeção, aludida por José Monteiro, estava vazada no documento que
a seguir transcrevo, dirigido ao mensageiro do governador:

"dr. Aluizio Wemeck, 1. Em meu poder o documento elaborado por essa DFN, 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 govemador Newton
Cardoso, este documento deveria ser levado ao destinatário por nosso comum amigo, dr. 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, além 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 dr. 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 govemador 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 aélico. - a) Geraldo Paulino Santanna - 24/02188 - Anexo: docu-
mento citado sln'.

Nunca mais se reportou ao citado documento.

Dr. Jair, da. Lourdes, José Monteiro de Castro (diplomado como deputado federal), prof. Anis José Leão e
Geraldo Santanna (diplomado como deputado estadual)
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Geraldo Santanna, ce!. Chichico Cambraia, da. Risoleta To/entino Neves, Seo Zico, professor doutor Milton
Gomes, Cans. João Bosco Murta Lages e José Monteiro de Castro, numa recepção.

José Monteiro de Castro com o autor.
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José Monteiro na transmissão do cargo de secretário de Estado de Minas e Energia a Geraldo Santanna.

Os casais da. Risoleta e o gov. Tancredo Neves e da. Lourdes e José Monteiro, padrinhos de casamento de
Léda. filha de Geraldo Santanna, na Basilica de Lourdes.
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Apresentação do autor
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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 I'}Y

I"} Da Academia Brasileira de Letras, professor catedrático de Economia
Politica da UFMG e da UFRJ, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal
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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.

Uberlândia, 18 de março de 2003.

~.~ ~ó~t~~

(-I Ex-governador do Estado de Minas Gerais
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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.

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 mlnelra,
paradigma de todas.

José Pedr

(..)

{' J presidente de Furnas Centrais Elétricas
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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-
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tes e José Bonifácio, que todos seriam capazes de se entende-
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
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A PORTEIRA QUE SE FECHA ...!

E SE ABRE UMA LONGA

E DIFÍCIL CAMINHADA
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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:

- S linas, 14, maio, 191'>3

C ro Geraldo,

espero tornar-me devedor V.
do particular favor de enC8~inhar o inc1u o requerimento
o Sr. GoverMdor a dêate oh ar em aeguida o meu ar ata -
mento das fUnções de diretor, padrão" M-L ", do Grupo
co1 r " Dr. João orf!rio", 8 fim de possibilitar, de im~
diato,
1ug re

oandidatas que aguardem va'gasno e tabe1ecimento
que spir m em início de carreira.

o requerimento, oom irma r
conheoida, está devid mente instruido oom certidão de tempo
de serviço par aposentadori subministrada exolu ivamenta
para o fim em oauaa, bem oomo para ensejar a publioação sem
demora do atõ respectivo ora pleiteado.

Deixo nesta altur do tempo,
após quaoe duas vintenas de anos, Ula fUnCRo S que dei a m1
nho aosiduidode in! tigável, diplor.l!lndonão sei i8 antas
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José Miranda.

do aqui oonsignado e com 8 adecimentoA e subscrevo com os

Moacir Ribeiro, ao lado de Vicente Afonso dos Santos

Intercalando dificuldades com trabalho e estudo, concluído o primário, eis-
me, ano a ano, na carroceria de um caminhão e na remansos a 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 eu o
chamava, 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 fecha-
da a estrada que dava acesso à sede daquela fazenda. Todos nós, familiares dire-
tos 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, afi-
nal, significava impedir o trânsito pela velha estrada. Idalino, depois de censurar
severamente (?) "a violência e a arbitrariedade praticadas pelo vaqueiro de José
Chaves", prometeu reabrir ime-
diatamente a estrada, ficando a
providência nesta pseudo-admo-
estação. Hoje estou certo de que
fora ele próprio quem determi-
nara a interdição da estrada.
Vendi, então, a fazenda Bela
Vista para o primo Moacir Ri-
beiro, de tão saudosa memória,
também sobrinho de Idalino.

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

r-"

que 58 lhe brind ~

8 ram do sub-homens, con -

Pois Dem. A êsse mesmo aluno

simp ti~stiti •r..../IDU..J..

sezão da maturidade pleno, quando mui-

vivos sentimento dei

hoje adultecido
tos conteclpor"neos seus MO

que, noutra oportunidede,mereceu jus

ao 1 do de outr s crian 8S, xaltevB I gremente
gerida " numa movimentada e re ni5cente feBu escolar e

A ardo pois s acolhida o ped1

fi o antigo dirigente escolar a missão de o aposentar, en
cerrando 8 carreir profiasion 1 alongsd bem para além da
áre delin8ada pel s exieAnciss regulamentares •••

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
Portirio", a fim de possibilitar, de imediato, a candidatas que aguardam vagas no estabelecimento lugares a
que aspiram em inicio de carreira. O requerimento, com firma reconhecida, está devidamente instruido 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 qua-
se duas vintenas de anos, uma função a que dei a minha assiduidade infatigável, diplomando não sei mais
quantas caravanas de escolares, entre os quais um, que certa feita, ao lado de outras crianças, exaltava ale-
gremente a " Margarida' numa movimentada e remanescente festa escolar e que, noutra oportunidade, mere-
ceu jus a que lhe brindasse uma reclusão relaxada logo depois pelo 'habeas - corpus' do avo Basílio -lembra.
se? - Pois bem. A esse mesmo aluno hoje adultecido na sazão da maturidade plena, quando muitos contem.
porãneos seus não passaram de sub.homens, confia o antigo dirigente escolar a missão de o aposentar, en.
cerrando 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.
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._ço nUUAOf«O, "UANDO,..- ~
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,r 6 _:W~
quanto 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 manifestara 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, ini-
ciei minha atividade parlamentar fazendo forte oposição à política situacionista
chefiada pelo cel. Idalino. Surpreendi a todos, de início, 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 incentivado pelo cel. Bernardino Costa:

-- _. ----------- ..--- -~ .. a:.~~
iJ, 'óL.Lc.. al~ ~&o-=

~

Sr. governador

Saúde
Regressando ao norte até 22 corrente. peço ao prezado amigo e chefe. não cons.~ntir. que o distr~t~ ?e
Taiobeiras, sem renda. sem gente, sem território bom, e sem nenhum melhoramento, seja elevado a MUnlClpIO.
Principalmente, querendo tomar a melhor faixa de terreno que existe no municípío de nossa Salinas, no nosso
distrito da cídade, o melhor que temos.

Abraços agradecimento do velho amigo admirador

Idalino

Capital 16-11.43
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Palacete residencial do cel. Idalino Ribeiro, construido
para hospedar o governador Benedito Valadares, hoje
Edificio Coronel Idalino Ribeiro, de propriedade da
prefeitura Municipal.

tadual, dos mais visados, vai para Nanuque e o foi, realmente, pouco tempo de-
pois, para Pedra Azul, onde logo se aposentou; fulano, para a cadeia; beltrano,
para um processo criminal nas cos~as, como mandante de antigo crime; Pe~o
vai transferido para o distrito de Aguas Vermelhas, diga-se de passagem, dIS-
tante 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 sor-
te 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 alguns dias, mas as con-
versas chegaram ao ouvido de VÔBasílio. Certa manhã, passa por mim Zepola
- José Paulino Prates, sobrinho de VÔBasílio, de saudosa memória, com um
recado: "ô Gêra, meu tio Basílio (Zepola achava que Basílio era tio só dele!)
mandou lhe dizer que você fosse a ele agora." Zepola me acompanhou.

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 pra 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" pra lá." - "Vou pensar." - "Eu já pensei muito", atalhou VÔBasílio.
"Se tocarem a mão em você, eu mando matar o Idalino. Estou preparado, 'Carra-
pato' (um dos homens mais temidos na região) já está de prontidão, porém, como
poderei continuar vivendo com Mulata, sua avó, se chegarmos a esse ponto?" Aí
Zepola atalhou e disse: - "Isso não vai sobrar pra carrapato não meu tio Basílio,

Antiga residência do cel. Idalino Ribeiro, com o
famoso jenipapeiro à sua frente.

o cel. {dalino Ribeiro, moço ainda.

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 'aa-
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 Americano Mendes, eleito por Taiobeiras, Osvaldo Ferreira
de Souza e Epaminondas Costa (Preto Costa), todos de saudosa memória, passa-
mos a trilhar o difícil e áspero, e até
mesmo perigoso, caminho da oposição
à política do cel. Idalino, sob firme vi-
gilância do cel. Bernardino Costa. Ao
tempo em que iniciávamos na oposi-
ção, o cel. Idalino e seus seguidores
mais próximos se distraíam à sombra
do velho jenipapeiro que sombreava e
enfeitava a frente de sua antiga resi-
dência, hoje um palacete, construído
à mesma época do edifício do fórum
local, especialmente para hospedar o
governador Benedito Valadares por
alguns dias. Esse palacete, na princi-
pal praça de Salinas, é hoje de propri-
edade da prefeitura Municipal de Sa-
linas.

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: ''José Henriques, coletor es-
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eu vou lá e sangro ele com esse punhal", levando a mão direita sob a camisa,
"Tudo será muito complicado para mim e para você", continuou VÔBasílio. "Se
aceitar minha proposta, o problema 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 proposta de VÔBasílio, busquei o "de acordo" de minha
mãe e providenciei a escritura 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.

Ao manifestar-se "de acordo" com a doação com que acenava vô Basílio, de-
pois de me repreender com'costumeiros palavrões..., minha mãe passou a me con-
tar como (nosso tio) Idalino ascendera ao poder em Salinas, "Foi", dizia ela, "pela
força das armas ...; não me lembro mais se antes ou depois de um tiroteio entre os
grupos rivais na chácara de dr. Luiz (hoje de propriedade de sucessores do prof.
José Miranda), durante o qual Idalino saiu baleado no pescoço, mas o certo é que,
com a jagunçada vinda de Tremedal, uns 40 jagunços ou mais, segundo diziam,
cercaram a casa do professor Juventino Nunes (pai de renomado médico que se
destacou em Belo Horizonte) e fizeram fogo de carabinas contra sua casa; (a casa
era situada na "vargem", hoje casas de residências e comerciais de sucessores de
Juvenato Costa Filho, na esquina da rua professor 'auventino Nunes" com a rua
"Frei Rogato") e o professor Juventino Nunes, familiares e amigos resistiram o
quanto puderam, mas, afinal, esgotada a munição, sem mais água e comida, aca-
baram por se render, acenando uma bandeira branca; e foram deportados, assu-
mindo Idalino, então, o comando político e administrativo de Salinas e região".
Nessa altura da explanação de minha mãe, chega José Paulino - Zepola - e relata
o que está se passando em relação a mim, já presente à conversa meu pai, dr.
Olyntho Prediliano de Santana, que, imediatamente adentrou-se ao seu gabinete
dentário e dali saiu com um "parabelum" na mão, em direção à esquina da casa
do professor Elidio Duque Rodrigues, de onde, divisando Idalino apoiado na jane-
la de sua casa, a que dá para a praça do fórum, gritou em sua direção, mostrando
a arma invulgar: "saiba você Idalino, que se alguém tocar a mão em meu filho
Geraldo, eu crivarei sua cabeça com as balas deste "parabelum". Impassível, frio,
o cel. Idalino, virando o rosto para o interior de sua casa, gritou para sua mulher:
"Lau, ô Lau, corre aqui, vem ver, Olinto ficou doido... olha lá na esquina ..." e fe-
charam a janela ...

Meu pai, dr. Olyntho Prediliano de Santana, cirurgião dentista e fazendeiro,
também foi conselheiro municipal, vereador (1936) e interventor no município
(1947). Do juiz de direito em Peçanha, Dario Lins, que chegou a desembargador,
e, ainda vivo emprestou seu nome ao fórum da comarca de Salinas, recebeu
Olyntho este cartão singular, cujo original é o documento nº 122, da defesa que
produzimos junto ao general Alfredo Souto Malan, em 30/08/1966, quando refu-
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tamos, perante a Revolução de 64, denúncias imp,rocedentes, falsas ,mesmo,e até
ridículas, produzidas por algumas cabeças doentias, dentre as qUaIS,uma delas
também viria a especializar-se em produzir "cartas anônimas", ora com falsas de-
núncias, ora ameaçadoras:

"Ao apaixonado cultor do caráter em Salinas, ao fino Olinto Santana, a inal-
terável amizade do Dario Linz. - Peçanha, 27.2.1933."

Destaco entre as incontáveis denúncias feitas ao general Malan, uma que
afirmava ter eu recebido de emissário do governador Magalhães Pinto, em minha
residência e desviado, vultosa quantia, 5 milhões de cruzeiros, destinada a socor-
rer flagel~dos das cheias do rio Salinas. É verdade que t~s emiss~~os. do go~er-
nador, vindos de avião, foram diretos do aeroporto para mmha resIdencIa, porem,
tivemos o cuidado de mandar chamar imediatamente o prefeito Arthur Mendes
Filho e o chefe da fazenda municipal, Carlos Castor de Araújo, que, depois de re-
ceberem a "encomenda" e documentarem os portadores da ajuda, rumaram os dois
para a agência local da Caixa Econômica Estadual onde a depositaram no mesmo
dia, 30 de janeiro de 1964. Vejamos, então, com os 5 documentos que se seguem,
como teriam sido "desviados (?) por mim" aqueles recursos:
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cr(i3.00U.000,OO

rteceber:lOS<10;;enhor Dr. Leopoldo :,!es-iuita, Diretor

do Lep;&rta:rento de Aguas e Enargia Elétrica do Estado de Minas

Gerais, representante do Govérno do Estado, • import~cia suprd

de três milhões de crzeiros (cr$3.000.000,00) destinada à 4ssis-

tência Qêl.Svltl'll% das inundações ocorrid'ls néste rnunicipio, cu-

ja aplicação deverá ser teita 'ltravéz da COêliss=io cri3da pelo 5r.

Preteito ~:unicipal e constituida dos sefUintes me:nbros:

Artur h!endes Filho, Prefeito I,:unicip'll de ~'ll1n.s, Epaminondas Col!

ta Vice-Preteito :,!unicipal de S:ll1nas, José Gui."lllI"ães, President'!, .

<1•• Câmara Municipal de Salinas e João Antonio 5oares, Presidente

<1aSOcie<1ade de são 'Vicente de Paulo, de S3lin'ls.

As normas p~ra apl1caçãa do recurso óra recebido s~

rão a.luelas a serem estabeleci<1as pela Câmara Municipal, obServada

as condições tixadas pelo Govêrna <10Est:ldo.

fi prestação de cont'is dêste suprimento obedecer ••.as

normas gerais a que está sueeita a Prefeitur:l a 15 exigências da

secretaria da Fazen<1a e Tribunal de Cont'lS do Estado.
Para os devidos fins, tirmamos o presente recibo em

três, dize:nos, seis (6) vias.
salinas, 30 de janeiro de 1964 •

:2 ....;/<
AftuY"lÃei'iães P?l:ho-PrefeIto L1unIIl1I;Qlde SãlIrias •

~~a&o~ ,•••,,'-
d•• <1aPretei ura. .

li .•

EXERCíc 10 DE 196 ..1 .
Conll cllftenlo N.o •••••.••..••.••••••...•

NAO LANÇADOS

S li as, 9.9..* J~~.gº _.... .

. _'rel_ftitu_ra _u_nici~al de. Salinas

liNCA ••••£,CJADO

Eventuais

Indenizaçõos e Restituições
Multas .

Prefeitura IUllel I

RECEITA

Tallo N.o .....4i.M ....
IMPOSTOS E TAXAS

..................... _ _- - - __ .

CONTRIBUINTE..P.r..! ~-º.P.Qlg.º M~.ê..qg.U.ª:::.P..tr.~j;.Qr. Q.O D.~A,-.E.E.
DISTRITO..... . _ .

Fica o Chefe do Serviço de Fazenda desta Prefeitura debitado

pela importância de Cr•...~~.ººº.t!.ººº..J.ºº ( .~J.1!.lªm.JJ:.hº~.~º~..CIU-
_.~~.J:!:º~.J )
recebida em pagamento dos seguintes impostos, taxas e rendas:

Cr.

O 14 1 SI Tr O d ProIrI dada II .111 -yJJOI>
_ ••• u ••••••.••••••••••• ...-.......

O 18 3 Licença .u._ .•..__ .•.••.•.•... ...•_ ..-...
O 27 3 SI Jogos e Diversões .....-..... ...... _-.-. ...........
O 19 7 Taxa de Expediente ........._- .-.......... ............
1 16 4 Taxa de Educaçll.o .......... ........... ...........

.................. _ _ __ _--- .

6 14 O
6 21 O

6230 .Q"-ºz ,Q.,OO
SOMA ~! 9 g:,Q..9.!-º0

(HISTÚRICO)~.CSl.b.19.Q...w.r.ª ...ª.$..$..1ªj;~J).QJª ...~ ....v.1t..,1,.,w.ªª....º.~
.._-!J.!@g!&º.~.ê ....9.çº.rr.J:.g.ªª OO.ê.~..~..JJ;!y..n:1çJ.I?bQ ..J•...PP..ª ..J.~r~º.ª.
...~º!..~.~.J::Qg~p.~.~º.! _ _.
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(Isento ele sê los, oos
têrmos da Legis1'lção vigente)

cr$~.OOO.000,00

~G
~rtur MendesFilho-Pre!eito W~n1cipal de

Salinas
// 1etétu!rLÁ c:b:uk de~ ~ I

e.u-los castor de AraújO-ê:h~Sêrviço
ela Fazenda da Pre!eitura.

Pft.~.ITU"A MUNICIPAL D. SALIN••.•

C o P I A.

Recebemosdo .senhor Ir. walter a-andão, Assessôr

do senhor secret~io do Govêrno do Estado de I/.inas Gerais, rep~

sentante do Govêrno, a importância de cr$G.OOO.OOO.OO(dois ml
lhões de cruzeiros) destinad~ a assistencia às vítimas das inun-
da~ões ocorridas neste municipio, cuja aplicação deverá ser !ei-

ta atravéz da comissão eri"ida pelo sr. Pre!eito Municipal e con-ª

tituida dos seguintes ~embros:

,trtur l.:endes Filho, Prefeito Municip:u de ~;ilinas, l:\paminondas
D::lsta, Vice-Prefeito ~:unicipal de salinas, José Guimarães, Presi.

dente da CS:naraMunicipal de Salinas e João Antonio Soares, Pre-

~dente da sociedade de sWoVicente de Paulo, de salinas.
fs normas para aplicação do recurso ór •. recebido

serão aquelas fi serem estabelecidas pela Cânnra ~lunicipJ.1, ob-

servad..s as comições !1x:ldas pelo Governo do Estado.

~ prestação de contas deste suprimento obedecer'
as normas ger'Üs a -lue está sujeita a Pre!e itura e às eXigenci'iS

ela secretaria da F••zenela e Tribunal de COntas do Estado.

Para os devielos rins, !irm,~os o presente recibo

em 6 (seis) vias.

salinas. 30 de janeiro de 1964.

.•..

E X E R C1C I O DEl 96 ..4 .
Conheclm nto N.o .

Prefeitura

............ _- .
Indenizaçõos e Restituições

Multas .

Eventuais

RECEITA

T I o N.o.....9.I.6.:4. .....
IMPOSTOS E TAXAS NAO LANÇADOS

CONTRIBUINTE .P.r...~....~.l..t.e.r. ....lr.~dio.:'.As.se.ssôr ...se.c•....do. ...Govêr no
DISTRITO

",'" .

- _- .

•

Prefeitura IUDiel aI de Salinas, ....aQ.

Fica o Chefe do Serviço de Fazep.da desta Prefeitura debitado

pela importância de Cr•..?..•.Q.QO.•.QQ.Q..•Q.Q (Do1s mUhô.es de ..
cruzeiros) -x-x-x- x-

............... _ _._ )
recebida em pagamento dos seguintes impostos, taxas e rendas:

Cr.

ItNC.""EQADO

o 14 1 I1 TPaos l3aao d. Propriedade I .1 -, II1-'''oa-
o 18 3 Licença

O 27 3 SI Jogos e Diversões

O 19 7 Taxa de Expediente

1 16 4 Taxa de Educaçllo

....................
6 14 O

6 21 O

6 23 O

................ _- .._ _- - - _- _-- _ .

SOMA .9~Ç>.9.•.00
(HISTÚRIEO)~.Ç.~ ..ºAgQ...~~ ....!:ê.ªJ..ê.~.~DJ;Jª....;4 ...v.I.t.1I1.ªS ...a~s.
lnundaçoes ocorridas nêste municl1pl0 .nos tênnos
-_..................................•.....................................: !. .

do recibo anexo.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _- •••••• _-- ••••••• _- •••••••••• - •• _._ ••••••••••• __ •••••• 0 •••••••••••••••••••••••••• _.
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CAIXA ~NOMICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
BELO HORIZONTE

A!J:S!.lDO _

AnifO, a ••4140 40 lnter •• ,.do, qu. tol tei te n••ta Aciincla
4a Calxa 140nôa1ca 40 ~.tado 4a ft1~a. 'araia, no-41a 30 d. Janeiro d. 1.".,
,alo Sr. Carlo. Oa.tro d. AraúJo ua 4é,ó.lto d. ~. 5.UOO.000 (cinco atlkoi.
de cru.eiro.) na cont~ ~opular ni 1.7 • Pret.itura Kunicl,al de idlin ••••
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Mudamos, eu e minha família, para aquela fazenda, "Morro Redondo", mas
continuei freqüentando, vez por outra, as reuniões da câmara municipal de Sali-
nas, à época "serviço público relevante", sem nenhum tipo de remuneração, é bom
que se lembre. Passei, então, a reconstruir as benfeitorias da velha fazenda, sen-
do certo que, logo de início, ao fazer uma extensa cerca de arame farpado, depa-
ramos com sinais evidentes 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. VÔBasílio não reclamou o descum-
primento do acordo e passou a cobrir minha retaguarda. Organizei, então, sob a
inspiração e apoio dos deputados federais 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, nas sedes de distritos e de alguns povoados maiores.

É tão oportuno destacar a "frieza e a elegância" com que se portava o cel.
Idalino Ribeiro, como o fez no episódio do "parabelum" ameaçador, já relatado,
como o é a transcrição da carta que se segue, do juiz de direito, Dario Lins, já
então, em Santa Luzia, dirigida ao meu pai, dr. Olyntho, fato que, como aquele,
dá ao leitor uma idéia do ambiente, da paixão e do radicalismo, naquele passado
político da região de Salinas:
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felizes! •

Todavia, não o inv6co para que me sej aro gratos ;não:ape-
nas, para encher de calor este voto: nSej am muitQ.U!Uito, ito

Santa Luzia, 19-junho-935

rem,no momento, alem de um desvairado,um homem pouco bem acom-
~anhado. Com efeito,tirado dele o Ladeia,-sempre honesto,
sempre cavalheiro;sempre digno-,quem havia a seu lado?

Governariam,pois,si ele vencesse,o desvairamento do che-
fe e a inconsciencia .de quasi todos os chefiados.

Pois bem, eu fui altivo, sem, j 3IIllls,deixarde ser justo. _
e a minha atitude, lJarece-me,encorajou voc~s:dava-lhes a cer-
teza de que o seu direito não seria,por covardia,desrespeita.
do;encorajados,venceram;vencedores,nem tiveram de,vergonhosa-
mente,se submeter,nem tiveram de,para se opor,recorrer ao
crime( oposição ao mandonismo).

Assim,e somente assi~contribui~de alguma fºrma, para a .
atual situação prospera do municipio.

CIleio,meu 'iuerido Sant::lIla,haver,dealguma forma, contri-
buido para a atual situação do municipio:o coronel Juventino,
individuo de fina inteligencia afino trato pessoal,era,po-

Meu caro Olinto:

. ,ginas,como aque1a,tão expresslvas.

seus conselheiros.
Na incerteza, o meu agradecimento é ° mesmo a todos •.
-Acalentada,durante muito tempo,a esperança de reve-los,

dela já nada mais existe em mim.
Sempre maiores,e em maior numero,os tropeços que me ro-

deiam,morrerei sem rever Salinas,-terra em que vivi o perio-
do mais agitado da minha e~istencia,mas,em que,e em consequ~n
cia do I{ual,mais se me arraigou a convicção de que não errei
a carreira:v1vendo üã .paixão, llvej ado -Tela. paixão, e a}Jaixona-
damente me defendendo,as minhas sentenças,entretanto,todas
as que ai proferi,foram, "in totum",confirmadas pelo Tribunal.

O ambiente não alcançou o juiz.
Ora,e por isso mesmo,Salinas,para mim, se tornou inesque-

civel,e,dado que a não reverei,será sumamente agradavel á

minha lembrança acompanhar-lhe a vida, segui-la atravez de pa-

Não sei ~uem terá tido a feliz ideia de me mandar um
exemplar do ultimo relatorio do Mendo,-vivo documento do que
tem sido como prefeito do munici~io,e t~m sido.voc~s como
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ilELAT il O A ft £~TADO A S Emossrs
INTERVENTOR.-:FEDERAL EM

MINAS'GERAES
E SECRETARIO DO INTERIOR PELO SR. MENDO CORREIA

PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS

E cornojá me referi, lei estadual deu o nome de "desembargador Dario Lins"
alJfórum da comarca de Salinas. Tempos depois, logo após sua promoção, de Sali-
nas para Montes Claros, escrevi a dr. Geraldo Rodrigues de Oliveira, que, por 29
anos, também foi juiz da comarca de Salinas, esta carta, cuja cópia encaminhei ao
presidente do Tribunal de Justiça do Estado, acompanhada de cópia da já trans-
crita, do juiz Dario Lins, as quais demonstram a mudança operada em nosso meio,
no que tange ao respeito recíproco e às autoridades; na mesma terra que serviu
de palco a um confronto armado para se substituir urna chefia política e adminis-
trativa; na mesma terra em que, já em 1958, o delegado especial tte. Fernando
Calvo Ferreira, em relatório circunstanciado dirigido ao Secretário de Segurança,
dá notícia de que os "...chefes pessedistas locais, pela voz do então deputado fede-
ral Clemente Medrado Fernandes, pregavam o uso das armas caso o resultado das
urnas lhes fosse adverso... " (relatório de pgs. 129, 130, 131); na mesma terra em
que se pretendeu punir severamente o adversário vencido, em 1950, e se teve corno
resposta também a contra-ameaça de um "parabelum" ...; a mesma terra cujo povo
foi descrito pelo ex-deputado federal, Clemente Medrado Fernandes, em 1961, já
derrotado em 1958, corno "...Sertão seco, abrutalhado e só... Povo sem lustre no
passado, indiferente ao presente, e mediocremente marchando pela vida, descui-
dado das responsabilidades do futuro ...":

51, a \"cr preju. c.l);!oI.lIlUIO

dicados subordi. 1'lPCllrio C:uJo,"" dt Anujo
nadol .eus. Pa. ...- _ _ .
dra.o raris.simo nos tempcs aduaes em que
• del.pidaçAo dos dinheiro< publieos, é nor.
m\l., por isto mcsrr.o mcrect"nor de quadro
de real rlesl'que • ser .pont.rlo .05 salinen.
ses, senAo me5mo aos brasileiros, A. nossa
approvaçAo juntamos o louvôr da terra sali.
ncose. e o no~ agradecimento pelo desta-
que que o exmo. 51'. Prefeito empresta a
coll.boraçAo do Conselho, que desvaliosa é
certo, mas movida com os olhol para o bem I
commum. 5.1. d.,&ssocs, 14-1-935. i
/:••• nl~nllo•••••• n' .•nft."1_ "'I ••" ••, \\' ••11,.""••. ,I•••• Ih ••.••••.
~::h~~.a;~:~'TVt"",o •• ,.IUM! .Ic \'.Ilj". "r1I,II~.\.

PARECER
. A", .que: de .nimo .Ievantado e imparcial e 'em
eava de partidarISmo. queiramos analysar a obra adminislrativa
do actual p,e~eito ao ~ltingir o lermo ?O seu s~gundo aono. cr;'Icon.
tramos sobeJOS motl"os para exuhaçAo e enthusia~mos nesta

Coxu:umao ! gestão, cuja Belu.
Dr. W.lIldtmu .la SiI••.tin ~ açAo caracteriza.
i--..--___.._ - i da pelos principios
1 que accentuamos em o parecer do relalorio do
1 anno transado, permiUiu a continuidade de
j uma obra cujo vuho parece sobreexceder a
: capacidade eeonomica do IhesoUlo municio
i p.1; lendo. iIIu!lr.I •• o f.clo de o Depar.
i I.menlo d.s munlcipalid.des ler devolvido
j o orçamento afim de soffrcr r~ctiricaçao
1 na parte em que dizia respeito subsidios
i ao p.dello elmo. sr. cel. Mendo Correi.,
i cujo "pirito d. justiç', honestid.de e nobre.
i la, sabendo que • percent.gem destinada
f por lei aos Ndenados do funcciona1ismo era
1 insufiiciente. preferiu retirar de menos para Co,.t.lLHulo.\rlhol.f A. ~I.:~'~~s

.•. 1

239

Relatório do. prefeito Mendo Correia e dos conselheiros Dr. Olyntho Santanna, Procópio Cardoso de Araújo,
Arthur Americano Mendes, Dr. Waldemar da Silveira e Moysés Laleia, a que se referiu a carta do juiz de Santa
Luzia, Dario Lins.
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Meu Caro Dr. Geraldo Rodrigues, amigo

ERALDO SANT ANNA
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Se as circunstancias nos permitirem ... , estima-
ria muito se pudesse liderar uma justa homenagem que Salinas
está a lhe dever. Se elas não vierem permitir, contudo, fi-
ca-lhe este meu testemunho e a confissão deste meu desejo.

do alto de sua posição, foi para nos a referência principal de
respeito à autoridade não ostentada, ao pai de familia e amigo
exemplares.

9ejULkuk). ~-W~ .9:nlarwu:v
PRESIOENTE DA COMISSAO DE CONSTITUIÇÃO li!:JUSTiÇA

-- ..0£-----

unicoMenino ainda, eu ouvia dizer que o filho

Exmo. Sr.
Dr. GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
I\venida d" Li b",rd",de, 52.1
TAIOBEIRAS/MG

Belo Horizonte, 22 de agosto de 1.996.

Hi muitos dias recebi seu atencioso e co~ovente
cartão de despedida do Juiz que se retirou de Salinas. Demo-
rei-me na resposta, exatamente porque ela seria longa, resulta~
te de uma reflexão, de um testemunho da vida exemplar de um ci-
dadão.

de Emetério e Dona Bela, certamente cercado de mimos. não passa
ria de mais um expectador apitico de nossa região. Sentia-se,P£
rem, que os pais reagiam ao que parecia inevitivel e a determi-
nação de Dona Bela se fez presente, indicando outro caminho na
formação moral e cultural de seu filho. Surgiu, então, à certa
altura, o primeiro filho de Taiobeiras bacharelado em direito,
disposto a permanecer em nossa região a despeito do titulo ac~
dêmico. Como advogado apaixonado pela causa Taiobeirense. aque-
le moço se impôs no Foro e às lideranças Salinenses, até que se
decidira pela magistratura. E a Comarca de Salinas passou, en-
tão, a testemunhar a correção de um Juiz que soube honrar a di-
ficil carreira e assim, também coadjuvar na projeção de nossa
terra e de nossa gente.

Não tenho noticia de uma incorreção pessoal ou
profissional sua. Ao contririo, soube respeitar e fazer-se res-
peitado como cidadão e como amigo, sem permitir que o relacion~
mento influenciasse n~s decisões d~ Juiz. E ~ que é important~
sem fugir a esse convivia amigo e as d1scussoes de qualquer t -
ma enfocado na região. Càin ti /

Ao longo de 29 anos de convivênc1a indi~

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

9~ ~e-ra&oYankuw=
P~E8IDE""TE o.•COIY1$SAO DE CONSTITUIÇAO li: JUSTIC ••••
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o CORONEL

BERNARDINO COSTA
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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 também 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 federal Isidoro Bretas, do farmacêutico Espírito Santo e outros empeder-
nidos opositores da política situacionista de Salinas. Além dos que apareciam para
acertar negócios, tomar ou pagar algum dinheiro emprestado, aqueles, à luz de
um candeeiro (fifó) de querosene, trocavam idéias, ou mais precisamente, "enve-
nenavam" 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 vi-
agens em bela montaria, bonito animal arreado com silhão, já que à mulher da-
quela época não se permitia montar em sela, ao contrário de Bernardino que mon-
tava um burrinho tordilho velho. Ali, na sede da Jagunça, Sinhaninha pernoitava
na casa-sede e Bernardino num quartinho de guardar arreios que ficava a cerca
de 50 metros daquela casa principal. É que, outrora, Sinhaninha resolvera, con-
trariando Bernardino, construir uma grande e bonita casa de sede na Jagunça,
com o que ele discordara, jurando jamais pôr os pés no batente da entrada daque-
la 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, o porte erecto e a vista altaneira denunciavam grande cora-
gem pessoal, e mesmo cívica, sóbrio nos gastos, nos gestos e nas palavras, avalia-
va com segurança as alternativas de cada passo ou gesto. Detestava investimen-
tos 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-
se. À cata do "direito", Bernardino sempre procurou a Justiça para a solução de
suas desavenças e as de seus vizinhos, companheiros e amigos. Freqüentava com
regular assiduidade o escritório do advogado dr. Manoel Agostinho de Oliveira Mo-
rais - dr. Morais -, em cujo trabalho profissional confiava cegamente, sem embar-
go de lhe indicar sempre a natureza da ação que pretendia para si ou para seu pro-
tegido: - "Morais, está comigofulano de tal, para quem eu quero que você requeira
um habeas corpus"; - "Morais, está aqui beltrano de tal, viúvo, para quem eu que-
ro que você faça um arrolamento"; - "Morais, está aqui fulano de tal, para quem

A • , •• , • "eu quero que voce aJUlzeuma açao possessona .

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 sempre (?) agia em legítima defesa (haheas corpus); amparar herdeiros
de falecido 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 compe-
tente, trabalhador e sintético, da mesma fonua que lhe devotava sincera amizade
pela sua lealdade e constância.

Sinhaninha e Bernardino, sem filhos, vendiam suas produções, com a venda
do produto adquiriam libras esterlinas em boas quantidades e guardavam ou em-
prestavam a juros o dinheiro que lhes sobrava, ou parte dele. A sobra 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
"palavra", os depósitos e os saques.
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Bernardino nutria grande paixão pela política e era o chefe do partido Repu-
blicano 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 ''AlaDissidente do PSD". Eu o integrava,
ao lado de centenas de outros companheiros, inclusive dr. Morais. Procuramos um
rumo partidário, institucional, ficando entre duas alternativas mais compatíveis
com a política 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.
AlcidesMartins Loyola, não se dispunha a discutir outras opções. Nós nos encami-
nhamos, então, para o partido Republicano, que nos ~colheu, mas nos ,subme~e~à
concordância individual, caso a caso, do cel. Bernardino Costa, sob cUJapreslden-
cia, tendo ao lado um representante do diretório estadual, os dissidentes do PSD
nos reunimos para concretizar o ingresso de todos àquele partido, e, à cada nome
anunciado o cel. Bernardino sentenciava, 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 pode~a, s~r .umes?iã?,
Passaram-se alguns dias, nunca soube, nem lhe perguntei, se por mlclatIva propna
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 prático, de excepcional inteligência e in-
ventor por excelência, acompanhava o cel. Bernardino, e, por isso, como Espírito
Santo e outros, inimigo do cel. Idalino. Um dentista e o outro farmacêutico, práti-
cos, eram sempre admoestados pela autoridade policial local, por instigação dos se-
guidores e do próprio cel. Idalino. Assim, chegou-se ao absurdo de tê-los s:mpre
como testemunhas na apuração policial de quaisquer crimes de morte, mUlto co-
muns na época, ocorridos no interior do município ou na cidade. Já que não prati-
cavam nenhum crime, a não ser "falar mal" do cel. Idalino, que servissem de teste-
munhas 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, cons-
truir uma hidroelétrica e iluminar Salinas. Construiu a barragem sobre o rio Sali-
nas, ainda hoje existente, e o canal, numa época em que não havia cimento nem
transporte para a região e assentara uma turbina de 30 KVA.Iluminava mal, a pe-
quena cidade, mas Enéas não titubeara em dotá-la também de um pequeno cmema
mudo. Os filmes exibidos eram interpretados pelo próprio Enéas, munido de um
pequeno megafone. Quanto mais idéia e anúncio de benefício produzia Enéas, mais
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ódio lhe devotava Idalino, cujas perseguições, embora perturbassem a mente e o
trabalho de Enéas, lhe faziam cada vez mais criativo e crítico. Decidiram, então,
comprar a Enéas, para a municipalidade, todo o acervo de sua hidroelétrica. Tam-
bém já 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-la ao cel. Bernardino, para o que empreendera urgente viagem a cavalo à fa-
zenda Curral Velho. E ali esperava obter a compreensão do cel. Bernardino, ou até
mesmo seu "perdão pelo ato de fraqueza" por ter realizado o inesperado negócio.
Seis léguas a cavalo.

Depois do jantar, gamela com água morna para lavar os pés e "catre de cor-
reia" para dormir na salinha de frente. Dali, olhando de soslaio, Enéas impacien-
te, revelou a transação feita ao cel. Bernardino. Negócio feito por 200 contos, pa-
gáveis em 10 anos de prazo. "Negocião..." Mas Bernardino, impassível e silente
foi dormir, enquanto Enéas não conseguia "pregar os olhos" apesar do silêncio
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, ~ezinho,
e você já pronto para viajar sem o meu café? Entra, vem tomar o café". A 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, a dinheiro", sentenciou Bernardino. - "Com os 5 contos
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 reunir
todo esse material na "Vargem", e o dinheiro que sobrar, você compre em latas de
querosene e deixe tudo na "Vargem", tudo reunido e na sexta-feira à tarde você
me espera lá, com uns camaradas, que eu vou pôr fogo em tudo." Os amigos e
companheiros do cel. Bernardino, ante a notícia do que ele pretendia fazer, mobi-
lizaram-se e consumiram alguns dias para demovê-Io de seu desastrado propósi-
to, prevalecendo, afmal, o bom-senso.

Morreu Sinhaninha, Ana Vieira de Almeida, no dia lº de março de
1950, ficando todos os seus bens para Bernardino Ferreira Costa, em virtu-
de de testamento recíproco. Bernardino procurou o dr. Morais, seu velho
amigo e advogado, com a documentação necessária para promover o inven-
tário. Ao final, os bens deixados pela falecida foram adjudicados a
Bernardino. Um pequeno incidente processual, contudo, haveria de se trans-
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Duas vistas da "Vargem" (hoje mercado municipal), local indicado pelo cel. Bernardino Costa para a queima do
serviço de luz da cidade de Salinas.

formar num problema de grandes proporções e conseqüências.

Bernardino, anos antes do falecimento de Sinhaninha, havia adquirido um
alqueire regional de terras vizinhas da ~azend~~agunça, ~ora .to~a,ela perten-
cente a ele como conseqüência daquele mventarlO. O avalIador JUdiCIalque pro-
cedeu à avaliação dos bens deixados por Sinhaninha chamava-se Waldete
Corrêia, integrante da mesma conceituada e respeitável família, Corrêia, :oda
ela companheira política do cel. Idalino Ribeiro, mas to~a e!a.' de md~le pacI~c~,
totalmente avessa a qualquer tipo de demanda, quer JUdICIalou nao. FamIha
discreta não obstante poderosa para os padrões da época. Meses depois de
'transit~do em julgado" a adjudicação dos bens deixados por Sinhaninha, a
Bernardino, este descobre, ao reler com calma o formal, que ao fazer a avalIa-
ção da Jagunça, Waldete, por inocente e lamentável descu~do, não. ~xcluí~a do
laudo o malsinado alqueire de terras que Bernardino haVIa adqumdo dIreta-
mente e muito antes da morte de Sinhaninha. Bernardino não perdeu tempo, 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 f~en-
da Jagunça, com quase 100 alqueirões, toda ela, já lhe pertencia: Be:-nardmo,
não obstante a grande amizade e confiança que tmha em dr. MoraISnao se con-
formou, decidindo pela imediata venda da fazenda, no seu todo. Procurou ~orge
Guimarães, também de conceituada e grande família salinense, a qu:m fOIlogo
perguntando se procedia a informação que lhe che~ara ~e ser ele m~ere~sado
em adquirir a fazenda Jagunça. Ante a resposta afIrmatIva, ~ern~dI~o m,da:
gou, diretamente a Jorge, se ele poderia pagar a fazenda em dinheI~o, I~to e, a
vista. Tudo esclarecido a tempo, a fazenda foi vendida a Jorge GUlmaraes por
210 contos, em moeda corrente.
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Algum tempo depois, fomos a Bernardino, uma comissão de companhei-
ros políticos, pedir-lhe recursos financeiros para o alistamento e as eleições
que se aproximavam. Bernardino alegou não dispor de dinheiro naquele mo-
mento, a não ser os 210 contos, que nos foram mostrados, no interior de uma
grande mala, a chamada canastra, em cuja importância só tocaria a mão para
gastar em qualquer demanda que qualquer membro da família Corrêia ousas-
se entrar. Assim, advertia ele, se tivessem notícia de qualquer pendenga dos
Corrêias com qualquer pessoa, mandassem avisá-lo, que aquele dinheiro ali
estava para contestá-la, para gastá-lo todo contra os Corrêias, qualquer um
daqu.ela família. Mas a família Corrêia, toda ela, era, como já disse, pacífica,
ordeira e bondosa, não proporcionando a Bernardino, portanto, o prazer de
gastar aq~ela 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 Hori-
zonte, quando ali fora se tratar.

De outra feita, em comissão de companheiros políticos, fomos a Bernardino
em busca de novos recursos financeiros para a campanha política. Já muito abor-
recido com nossa presença ali, Bernardino nos recebeu à sombra de uma
gameleira, sem mesmo nos estender a mão e sem nos convidar para adentrarmos
à sua casa, interpelando-nos asperamente sobre o que desejávamos, pois já "não
Ih_ed~vamos.sos~egohá muito tempo". Sempre na negativa, sob a alegação de que
nao tmha dinheiro naquele momento, mas ante a minha insistência e até amea-
ça, aquiesceu em nos dar, não o dinheiro, que insistia em dizer que não tinha, mas
uma nota promissória, vencida, de Osmany Ribeiro, filho do cel. Idalino, de 40
cont~s. De posse da promissória, rumamos para a cidade certos de que, já no dia
segumte, 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
est~v~ Le~o engano. O cel. Idalino, já cansado de pagar dívidas do filho pródigo,
decidira por um "basta", e o silêncio da família "real" foi a resposta que obtive-
mos. Não descansamos, porém. Voltamos a Bernardino na fazenda Extrema 6 lé-
guas distante de Salinas, eu, Preto Costa, Osvaldo Ferreira, Mendes FÍIho 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

t d'" 'quase ranstorna o. - Vou mostrar aquela 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.

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

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 liberdadesnesta terra Nada mais precisará fazer."

É inacreditável, mas esta 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 inatacável", sentenciou-me Bernardino. "O Demo-
crata" continuava, então, cobrindo nossa ação política, explorando as divergênci-
as entre os adversários e suas falhas, inclusive, com charges insinuantes e inteli-
gentes que, àquela altura, 1953, já revelava o talento, a inteligência e a capacida-
de criadora do jovem, grande artista BORJALLO,hoje na "Globo", como se vê nes-
ta, produzida à distância, em Belo Horizonte, simplesmente à vista da exposição
oral feita a ele pelo dr. Ivo Morais, a meu pedido:
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o cel. Bernardino Costa e Dona Sinhaninha (Ana Vieira de Almeida).

Vê-se indicada pela seta, a casa do casal Bernardino e Sinhaninha, na cidade de Salinas, onde costumavam
pernoitar.

???
O "baixinho" é chefe político em Virgem da Lapa!
O "alto" é chefe político em Coronel Muria!
Quem é o do centro que abraça "à tamanduá ...?"

João Murta, dep. Chaves Ribeiro e Nico Prates.

Grande Concurso

o Caminho de Volta ou "A Travessia do Deserto"

Este foi Bernardino Ferreira Costa. Comoprefeito de Salinas, eleito em 1958,
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 adminis-
tração, a câmara municipal de nossa terra achou por bem substituir seu nome na
praça.

Naqueles 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 1Q de fevereiro de 1959,
das mãos do vice-prefeito Sizinio Brito, uma vez que o titular do cargo, dr. Cândi-
do José da Costa, então meu amigo e companheiro, havia sido cassado.
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o PROE CLÓVIS SALGADO
(GOVERNADOR EM 1955-1956)
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Conheci o professor Clóvis Salga-
do durante o governo Juscelino
Kubitschek, do qual ele era vice-
governador. Eu me despontava na ati-
vidade política municipal com algumas
incursões no plano estadual. Quanto ao
professor Clóvis Salgado, o que mais se
comentava em Belo Horizonte eram as
suas qualidades intelectuais e profis-
sionais e a presença marcante de sua
esposa, dona Lia, no meio artístico, Era
um casal que impressionava a todos
por tudo e pela singularidade que o cer-
cava,

Nascido no interior, Leopoldina, o
médico ginecologista e cirurgião geral
Clóvis Salgado logo surpreendeu a ca-

O professor Clóvis Salgado. pital mineira, sagrando-se, brilhante-
mente, professor catedrático da facul-

dade de Medicina, em memorável e disputadíssimo concurso, no qual concorreu
com os mais renomados ginecologistas de então. A banca examinadora, composta
dos mais graduados professores do país teria ficado deslumbrada com a compe-
tência; a desenvoltura e a capacidade do jovem médico, o que foi objeto de farto
noticiário jornalístico pelo Brasil a fora. Também poucos sabíamos das ligações
do professor Clóvis Salgado, tão jovem ainda, com o presidente Arthur Bernardes,
principalmente 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
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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
próximos. Trocávamos correspondências sobre os mais variados temas, quando
não podíamos discuti-los pessoalmente. Certa feita, passei a vê-Iomuito "à esquer-
da", para os padrões de minha formação rural. Convocou-me ao diálogo aberto e
convenceu-me do seu acerto. Vejamos algumas das cartas com que me distinguiu:

---
DO Vl:aGcm:DA_

Belo Ror ~onte, 2 de março de 1961

Prez "o
Geraldo Sf!ntana

Recebi hoje a RUa cart~ do dia l~. Fui ~ Pal4c10 e
falei ao Governador, 80licit!lllrlo-l~e'lueM" alt9rulle a 8itua-
ç-o de Salinas antes que 00SS08 eot"lndimentos chegassem 8 uma
conclusão. Tudd leva a crer qu~ as ba~~s do PR s"rão respeita-
das. esse caso, o Pref ito de Salinas teria qus ser apoiado.
D1sse-Ihe qu o PR, em geral, nÃo concorda com o Pe1ic1ano no
seu o io contr você. part1onlar, eu e o Bernardes Pilho não
admitir1 os exceção no trat~ento a ser d do D~q nORAO Prefei-
tos. Para n6e,todos são i is. Sugeri Que o Pel1ciano fieu-
se no Rio Doce. Lá.n6s lhe daríamos a colaboração do ~ário Rola
e do Atho Vie1r d Andrade. SalinRR pAssari9 ,ara ou T? esque
a.
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c1so que êste tique no se papel decO"'9ti"n P.''''I'HI''. !foseu c""o,
p.ntretanto, vali-me d~ c1rcus~tânc1a de estarmos em fa8p. de
negociações. Um ato contra situação nossa poderj~ ~fetar OB an-
t'lndi er ,os ora eM C\lr'l'l f vor~vel.

ll'iouefi!'ll!ll noa Seua direitOB, cOl.quistadoF co O.
"1"1 rôr-;o. r. pense ell'c"l'llinhllrp~rll a rente, par'la Assem-

.blá1a LegiBJativa. Você está mo~o, cheio de vida, é c~~bativo
e inteligente. P ça-sp. :> lider dessa região abandonadF!I 1ut~"-
do pelo seu pro~res80. 00ntra os coroneis, pela m~ia das
condirões do pôvo: sadde, educação, Rsistnncill s 81\14ri08.

Aceite mAU cordl~ abrajo.
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o .a alhües ~e di ~e ~us ecebeu onte~ O Vice-Ptefei-
to de Salinae,~ue lhe veio fQzer um convite. Não pleiteou no-
m ação de nov autorid3ds8. Adiantou- e que, em Salin~, 86 8
record~ de ter r movido um protessôra, p~a re80lver uma situa-
ção, creio que parUculRr. To 011nota de '?u~nto lhe disse e e8-
pero oue nada ee alter , por motivo dn pressão do Peliciano, ue
existe, de fáto.

Por motivos óbvi08, não p08RO e1v1nd1ear nRda do go.
v~rno. Mesmo /luefaçam08 com êle um ac8rdo, penso 'lueas re1.
v1nrlic cõee devam ficar em outras mãos. Para manter-se a cordia-
lirl~1p.lnd1spensávp.1 ent~p. Governpdo~ e Vlce-Governe~or, , pre-
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O\&Q, OQrM. ••.•Ãorod1'tCl1llOa. eu e o

oreio qu asa definição vá preva-

abraço &vz,' ~ -u oordial
l.J-T:

boa vontade, at& hoJe não se p8de ohe r

s de assumirmos e poeição de independenoia

Aoeite
o.~

co o o Bernardea está desenoantado COm as atitudes

que ai est&, antes, vota 08 contra ele, não se trata de

nte.

Apesar de nossa eatr

'ilha, da OODVOPIIO qUII .,. morola

romper com o Gove.no,

180 r final

Geraldo 8antanna
Re pondo sua carta do dia 16 do OOrrente. Já sabla, pelo Min. B rnard~

B rnarde., que o Governador respeitanf nOBallS posições m 581inall en-
quant. Q P R não oair na opo ição. Ao Benhur,o IilBgalh8ellê1sse que es-
tava desetendendo ao 'eliolano Pena porque eu e o Bernardes tinhamos

tornado o caBO pessoal. Vou diZer-lhe que isso não ~ verdade. Defende-
mo um principio: o Prefeit, de salinas deve ter o esmo tratamento
diapen ado aos demais Prefeitos R publicanos. Não ooncordamos que o
t nh8 diferente, para satisfazer. vingança de quem quer que seJa.

Prezado amigo

a nenhum aoordo oom o Governo. O Governador perece priaioneiro da
•. '>' .,,1.

quina partidaria, cega e ~ante. Nossos correligionarios e au-
tori ades estão sendo transfuridoll, demltidos, afestados e dispensa-
do • IlIso quer dizer qu não tem havido lealdade da parte da UDN
quando diz que des Ja ent ndlmento com o PR. Como nuncs fomoe e11e-
dos do Cover

que nos compete, sem decl r ções for ls. Apoiaremos o que nos parecer

pon)o de vista.
vacilantes e dubias do outro lado,

aoertado, oonvenie te e oportuno. Combateremos, co respelto e desas-
80 bro, quanto nOa par çs não oon~ultar o interesse publioo. ! o eu

Doe 104-1
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'B.Hte., 29/10/61 - Prezado amigo Geraldo Santanna

A distância não 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 politica. 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 principios permanentes, procura-se atender ás
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Prezado amigo Geraldo Santana

o Camillho de Volta ou "A Travessia do Deserto"

'10.06.61

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-
tindo 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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Respondo "uu carta de 12 de novl mbl'o, 11du com
at~nção e B6rado.
1- Espero-o e dezembro. Para seu govArr.o: estar 1 ausente nos

dlas 6e7, gelO, e de 17 em d1ante.
2- !Ieaeu ocaslão, oonolulreG,oe o assunto Waltar P48l1oe. Poello

dlz~r-lhe quO 31e t~= o máxlmo lnt~r"elle no lIeu apolo. et!
decld1do a parti~i~ar nas des~~s811 1I1eitorais.

)- D1ante da s1tuaçllo nacl"na.., tao csrrf:!.ada e atteaçue, um
home de sua res~oneab111dade não poderá f861r da luta ;011-

tica. Vocl tem ldélaa def1nldae e está decldldo a se bater por
e18ll. O aeu POll-to " naturalmente, a ABd bl61~ Le~lslat1va.
Reaurllar-lIe, , quass dsserção. Psnss m LI e, estou certo, oon-
oordará co 19o.

4- .)- A sue atitude em face do Ooven.ador K alnãee lnto' 1-
dentlca ~ do Part1do, assumida ofic1"alrente. A1n~Q agor~,reu-
nlda a bancada eBt&dual e a Executiva, flrmou-ee o prlnolpl0
de que a abertura de novos entpn.l1m .ntoe deverá e"r prec. d da,
do lado do govOrno, da ud~ça de trat~e~to aoe noesos nucleos
unlclpals, da cessão de host111dades e persegu1çõcs, da crla--
ção, enfim, de um olima 1avoriv,,1. A sua carta conflrma a nece -
sldude decea exigêncla. Pique1 estarreoldo COII! o 'Iue ss esse
em Salinas. Per~un.o-lhe ee me autorlza a proteetar junto ao 00-
vêrnador contra aB arbltl'aried~dee pollcluls. N;o advoeo uma
~desão ao atual gov~rr.o. ~ fac& das dlrlculdades cr~scen 8.,

. penso que se deva marchar para um oov~rno de coa11sao, ~ara e-
vltar-se a catastro!e. Nes a formula, 011raItidoB KaltlclEa~

11811não aàer~ .ColaborOllll al'a a reallzação de um i'ro&r B previB-.
ment~ estabelecido. O P.H. aC&Da de ~Iopor outra formulaI a
do parlamentEtrlea.o imedlato, leüal ou consentldo. O Governador
rsc~rou, ou melhor, pôe ~~I condição inaceItóvel Icloe deputedoe!
o dlr lto de .lss01ver a Asee bl~ia. ~ilJla ~re~ação em ~D61 da
unlão dos lIIinE-lros , sü ••ra,. rt1daI'la, aciJ:,. do I-roprl0 ã;ov3rno
faccloso e lntoler~n.c da UDH, us não está V.firO a~roxlmar-8
o 1I'enc!~val, a••egw .•:0-8f: a e 10110&pollticos re~ro rado •• u-
perndos.

b)- J& que você n;;o cOllcord" coo o 1011,ue,ne por 11:1 tr . 00 ••_

sityar no!::.a !-oeiç:-o e ..tro doe llt le aoontecln, nto pOllti-
co-eoclais, Vro1-0nl.o outl'o. A eI.trem direHIl., contnl' ia

Caro BI:Ilgo
GerP.1do San tWla

Doe 140-4
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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.la 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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a qU!llquer mudança, 6 in,admi611ivel, por inuustent velo Ifã~ fale 011
nela. A extrema .1I~uerda, revolucionaria, comuni~ta, ofende nossos
~rincipioo e tradiçõell, por desrepeitar a per8onul~dadl ~umana. De-
vemos combati-la. Então, reata o oentro, a um t myo oonllirvador e
progrellsista, que mantem do passado aquilo que a exp riência mostrou
ser bom, G lIediepõe a incorporar, do present , tod 6 as conquill-
tas verdadeiras. Eosa ~osição, que me parece eer a d equilibrio no
mundo moderno, poder-ee-ia chamar d~ daaocratico-progrellllillta.Es-
queçacos direita reacionaria, lepultada co H1tler, e partamos
para a luta par~ 'etender o desenvolvimento com liberd~, fonlala
feliz de JUBC 11no.
6- A Reforma Agraria, nOIl termos postOIl por Julião 6, real ente, so-
lução oomunista. Em uma prime1ra faee, demagogica, de conquillta do

.. ..:r::'~poder, fala-s. em distribu1~ liqu1dar o latifundio. !a lingu em
que a oonscieniia ingenua do lavrador assalariado ou parceiro pode
~nteDder. Em uma lIeguJ,dllf~se; já de poss do governo, a solução ee-
ria a oubana: fazendas col t1vOB, dirig1dos pelo tado.

Par~ evitar que ieso aconteça, temcs que marchar pa-
ra a melhoria da6 oondiçõee de vida no'o~po, através de a explora-
ção rjcional das terras, que as faça maie produtivas. Para iseo, tor-
na-se necessário aumentar 011 invest1me~tos na ricultural máquinae,
adubo, irrigação, semonte selllcionada, co~bute hs pragas. A 1sso
cban:oteonologia agrioola. A refou:a deve B r, POill,tecnologica. Não
importa Ber dono ce ten"a, o vrinoiyal 4 dela tirar ma10r. rend1Jr.ento,
de modo a retribu1t bem o ca.,1tal e o tra~,alho, favoreo,'ndo tamb ,o
oons~1dor. Aqui ap rec o problema da distribuiçÃo e do oom~r010,
srea on,le o pe1a'hoje a eS}Jeoulação, e impera o monop6110 atacadieta,
sustentudo pelo cr4d1to buncário desv1rt~lluo. Pre01sACoII sanear ellca
areb, eliminando o intermediário atraveos dor, de ~odo a favorecer o
prod~tor e o oonauaidor. O varegieta pe~ec I'laoomo peça ind1~-
pensllval, controlado nos seus lucros ~elo conheoi~e.to que se te-
ria Ga composição dos C~lItOS. A produção, tanto quanto possivel, de-
velia organizar-lIe em cooperativaa democraticca e livree, capat B
de)~im"Orem ~ 1 s v ant&,íena oterecillos, B exemplo daliautcl.aisooope-
rativall de leits paTa ab&lltec1centc dl186randes c1dadell, e d•..Coo-
VeraUva de Cotia, em S. Paulo, para produtoe horU-granje1roa;

Tudo i&80 me leva a 1m86inar a reto~s rarla ccmo
uma serie de prOjetoo 1801ados, adequadoe a objetivos bem dsfinidol,
e oon;"letoe nlisua estrutura, abrWl6cndo tsrra, trabalho &cinoola,
cultivo racional, tinanci'o'foúnto;-Ullisdncia lIIedico-escolar,t
porte, armazen~ento, comeroialização intebral e 1n4uetr1alia ção
do exceslo. Comsçaria relOI proja~oo de ab•.•teci~ v ••• dll

Doe 14Q-4b

oentros urbanos. Partloip do de WIlao ••ração 8úo~I'am9nte lucratlva,
O t:"balhador rural dela colheria oe frutos, .fort1.t'10W',doeu 1'0-
s1çao economios "ara ascOln<1er800ialt,ente. i'o1'quêe8se & o objetivo
.final:o des.nvolvl~cnto soclal.

_ Deusa breve ex"oslção voc3 eoncluü"á f c1llA'nte
que nao v Jo a re.t'or~aBorarla oo~o s~,~es distrlbuição de terras
a o pon~zes incultos s inoapazes ds fazê-las prodUZir. Seriam 81ee
sa prilll8ir.vitUlae da illprevid neia, em o Julião .vensa a••im.
Vejo-a co=o uma grande premo ão, ~obal, de todoa oa brasileiroe
vis~do a uma reformulação ~o ~robl da produção agro-peeU&ria'
eu termo. de maior produtlvidade.

A{ está o que pena0. Penso ma1s. Pena0 qUIInão lIe
dever oruaar os braço. quando o oolouo doe canaviaie nordeetinos
~ 50 oruae1ros d1arios, vegetundo na mais negra aleeria, .famin-

to, esfarrapado e doente. Te~os de .fazer alguma oousa para mudar
eesa terrivel situação.

E voei deve vir aju~al-nos a achar a aolução mais
acertada, oom o sUu exportanc1a de agri.ultor e a lIuacoragem civi-
ca em diz.r as COiS89 oomo el,- süo.
7- !fan_.,lr(\ ~ ser lider de quaiequ.r mov1JDentoe politioos. O.
postoe que !obo ocupado m têm v1ndo naturalmente, c~mo dadlva
ou d =er. !faofUjo doe encuróoe, não os procuro. Não .into 1n-

al1naçao par lIalvndor, e ieeo ~ es.encial para que .e pÕe 1 fren-
te de qual'luer ov1JDeontod~ musa.

Como TooA, acredito na claoe. m&dia. Para alá t n-
dem 011d0111 Blttremosl os que eetão muito de oi ,8 os que T su-
bindo daa camadas popu aree. Oper&rio. dor o~poe e das cidades,
merol do ~r~gr~lIeo teonol06ico, tendem a aacender à cl~ca m'dia,
~la oducaçao e pelo desBmpeWI0 de taref ;ercla1'1&8 (adm1nietra-
çao, co ~rcl0, buroor cia, etc) cada vez mai numerosaa nos oentros
urbanos. Asllim, no ~uturo, não lIeráa 01 s~a opararia a maie nume-
rosa, co~o pensava Marft, s a ol&8e mldia dae cl ~d"•• Iseo J'
acont~ee nos Estadoe Un1doll. ~ O~o o democracias prevalece o nu-
:lero.d votoe, 4 certo que a cla"oo m.~dia v1rá a ser a clu8e diri-
gentE> da lWallhà.

Pinalm"nt , ~r.la qu eu não me paasarei para o la-
do de lá, mas aohe que devo 1nclinar-me um pouco naquele eentido
a fim de mar.~ftra posição atual, de oonservador pro~ressista. ;1i-
co-mel A OOClfldud" hurana maro"a ssmpre para a frente. Se eu 11Ieonaer-
var 1~6v~l, s9rE>ilo~o ultrupuuoado ~lo prcgresso. S. eu de.loao
na dir••çao do movir.;anto,e com 16ual velooidcde, starei QOl1llervano
,eempre a mesma pOSIção, equ1distante dGB oxtremos. Ora, o mun 011I0-
derno maroha em buso~ de uma socializaçüo cr~eoente dos m"iol de
••rodução) irt"ea1sti.,••l, ~Ol"correa"onder ao anaeio, ou Cl or,
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Belo Horizonte, 23 de janeiro d 1967
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3- Apesa r de fortificada, a tendênciE. é eS4uecer nos-
sa facção, cO:lsiderando-a dissolvida no seio da Arenn, sem per-
sonalicade e sem direitos.

Q- Isso seria toler;vel se i;ual trata~onto fosse da-
do às facções pessedlstn e udenista. ~~S tal não acontece. Esses
grupos permanece~ militantes e reinvindicanLes. Diante disso,
não 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 Deputaco Agos-,
tinho Campos Neto, no dia 20, resl,ondera consulta do Govel'-.. "nador sobre o nome do Dr. Luiz de Souza Lima, proposto a Assem-
bléia Legislativa para PrefeiLo de Belo Horizonte.

Declaramos que o PR não tinha restriçôas ao nome
proposto, dentro da competência leeal.do Executivo. Aproveita-
mos, no entanto, a oport~~idade para obser~ar que era a prl-

Cumpri entando-o erusiv~mente pela Yitória alcançada
no pleito de novembro último, cumpro o grato d ver de informar-
lhe o se~in';el

l- Em face da mensagem do Executivo, propo1do o no-
do nôvo Prefeito de Belo Horizonte, os nove deputado~ do

ex-PR, reunidos em minha casa, fizeram um balanço geral da si-
tuação política do Estado, tendo m vista u~a orientação comu ,
daqui por diante.

2- Verificou-se que a ba~cada do ex-PR saitlfortifi-
cada no ple~to, pasaando de 10 para 12 deputad~s, have do pos-
sibilidade de creSCAr ainda mais, com a participação de ele,
tos de outras corrente~. atraidos por nossa firmeza e orienta-
çao.

Rxmo. Sr.
Deputado Ger ido Santana

)oc 145-2
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cordial abr ço.

eaper9nças ae d01e terçoo da buman1 ade, hoje vivendo oo~o par
Compreonduo. 1880 a te"'''o e ' a.~ -ç, procuremo~ orientar eS8e mOVimento_,
1- kque a ",udan'ia ae !"'\la dentro de 1 nna eTolut1 va de d
gradativo eflm T10l 1 _ • mo o• .na &8 nem revoluçoea. Frocuremoa encontrar as
provldenclas certMd. enqu nto aomes a classe mala torte.

Ela a1 o meu pensUlento, expost". talvez. de um mo-
do elementar, por d~•.aia eaque t1co. No entanto. dentro da oomple-
.ldade da materla nao ao pode t zer melhor. Pelas eontroveralaa e
polem1caa que d•• perta a mu~ ial
t • uança aoe OOIll~orta, no aeu bojo, u1-
o art~~o <Se t'. muitas esperanças de tuturo. talvez 11uaor1as •••• o

bonem nao sube viver de outro modo.
Na expectatlv •• da um bMoV •• ellcohtro p"eeo.u., aqul lhe

maneio meu

Doe 140-4c
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i vez, apÓs as eleições de 19~t, que o ex-PR compereciL co-

mo corpo político, perante o Governador ~ue não tI~ha sido seu
candicato. Com a fo:-mação da APJü'A, o panorllmo poI! ico estava

dado. Oposição, abora, ra o HDB. A tendência dos anti;os par-
tidos, agre ados na ARENA era apoi&r o Govêrno, que se tornara
ta da ARZNA. ~~s era preciso reconhecer a realidade de que
tais partidos perman ce vivos, atuantes e com compromiss)s a
atender nos IIl1nicipios. Por ora I e curante muHo t mpo ainda,

ra preciso dar tra tam6:lto equânime aos ~ropos representa tI vos
dos partidos xtintos, considera~do-os personalidades distIntas,
por'~ embros de u grande família. O trata~ento que fosse da-
do ao PSD, ~or 8xe pIo, deveria ser dado também ao PRo Não po_
deria haver preferências. Com êsse entendimento, o bloco do PR,
que se define como corpo político consciente de sua coesão. não
terá dif1culc!ades m apoiar o Govêrno.

O Governador concordou com todns essas premissas. E
ainda is, que seriam estabelecidos novos critérios ce conVi-
vAncia política, para substituir os critérios pré- leit~rais da
ARENA. Os novos critérios respeitariam as zonas de influênci
dos deputados eleitos. O mais, serta~ pormenores formais.

7- Teremos candidato a um dos quatro postos is i _
portantes da embléia Legislativa, devendo ser a pretensão a-
colhida dentro do critério tradicional da composição eclética da

sa. Vamos pIei tear também u sub-lider pa ra representar 'nosso
bloco, havendo entendimentos ancamir,hados nesse se:ltido pelo De-
putado Agostinho Campos Neto,

Obedecidas essas li~as gerais, não teremos dificul-
dades em prestar leal e fi e colaboração ao Govêrno, para ser-
vir aos interesses do Estado e criar um grande partido de cen-
tro de crático e proclressista.

A Próposito do exposto, gostaria de ouvi-lo pessoal-
ente, na pri eira oportunidade. Não arredarei pé ~e Belo Hori-

zonte, até o dia 2~ deste. Em seguica estarei no Rio, para as
sessões do Conselto Federal de ducação, cêrca de io dias.

Aceite o cordial abraço

Declaramos que as votações por n6s)candidatos,
,. d Salina~ pJdem ser somadas,pois~obtidas no m1.U1icJ.IUo e ~ 1

.soo oriundas da uelIDa fonte, 'isto é, Diret6rio _l~1.U1iC~pa.
do Partido Republicnno, que obedece a orientaçoo do r.
Geraldo Santanna.
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DECLARAÇÃO
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É de se ressaltar que as conversações mantid~ nessa oportunidade com o
rofessor Clóvis Salgado levaram-me a apoiar a candidatura. do cir.Walter Pass~s
para deputado federal nas eleições de 1962, quando o candidato obteve em SalI-
~as mais de 6 mil vot~s, decisivos para sua merecida eleição. Doutr~ lado, despre-
zando o aconselhamento do professor Clóvis Salgado p~a me can~datar a dep~:
t d tadual dividimos a votação entre dois companheIros de entao, como se eaoes , "al
neste valioso e significativo documento, em seu ongm :

7
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admirador
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Contrastando com sua aparência amena, doce e tranqüila, o professor Clóvis
S~gado 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 extraordinária coragem pessoal do profes-
sor Clóvis Salgado. Eclodira a Revolução de 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 designou uma comissão compos-
ta de Clóvis Salgado, 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 mi-
nistro questionou a liderança de Minas e de seu governador sobre o movimento,
minimizando sua posição. A discussão, embora respeitosa, tornou-se acalorada a
ponto do ministro insinuar 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 temor, 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 ex-
posição a que ouviu, toda ela, silente e conformado. "Não fora a reação corajosa do
professor Clóvis 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. CoÍno vice-governador, assumiu o cargo
de governador ante a desincompatibilização de Juscelino Kubitschek para concor-
rer à presidência da República, cuja posse, a final, se concretizou também pela
ação e determinação do governador Clóvis Salgado, que até ameaçou colocar a te-
mida polícia militar mineira a esse serviço.

Não obstante, bem mais tarde, não só José Monteiro como Clovis Salgado, re-
volucionários de primeira hora, viriam sofrer as agruras, os dissabores, a amargu-
ra por que passaram, e passam todos aqueles que lideram movimentos revolucio-
nários. Contaram-me ambos, cada um de per si.

.. ,José Monteiro, .tendo .s~u filho José Augusto prisioneiro da revolução, fora
VISIta-lo, o que lhe fOIpermItido, mas presente um oficial ao diálogo entre pai e fi-
lho. Ao se despedirem José Monteiro dissera para seu filho: ''Até breve, Pinheiro
Machado ..." Em seguida José Augusto teria sido levado a novo interrogatório para
esclarecer a "mensagem" de seu pai ''Até breve, Pinheiro Machado ...", eis que, pelo
seu prontuário, o prisioneiro não se chamava Pinheiro Machado, seu nome era ou-
tro ... O interrogatório teria sido intenso e até certo ponto áspero ... mas José
Augusto esquivou-se em esclarecer, conseguindo contornar o episódio. E o que José
Monteiro fez significar na despedida ao filho? Que, "no trato com militares nunca
se humilhe nem se exalte - mantenha-se com altivez, mas sem provocação nem
submissão, equilibrado fisica e emocionalmente ..."

Já o professor Clovis Salgado me confidenciara que, nas incontáveis vezes a
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que fora instado a depor em IPM que procurava incriminar o presidente Juscelino
Kubitschek de irregularidades em seu governo, do qual ele fora ministro da Educa-
ção durante todo o mandato do presidente, a cada interrogatório a que se submetia
ele permanecia mais determinado na afirmativa de que todos os atos praticados
em seu Ministério eram de sua exclusiva responsabilidade, independentemente de
"autorizações presidenciais". É que, sustentava Clovis, na primeira reunião do
presidente Kubitscheck com seu ministério, este fora advertido pelo presidente de
que suas autorizações em qualquer pedido, expediente ou processo, não teriam ne-
nhum valor se não estivessem, a julgamento do respectivo ministro, rigorosamente
de acordo com a lei e com o interesse público. Por isso, a cada interrogatório a que
era submetido, o professor Clovis sustentava, impassível, o ainda que inusitado
comportamento de um presidente da República, talvez por isso, por essa determi-
nação, era compelido a esperar mais e mais, horas a fio, sentado num banco na res-
pectiva ante-sala a "esperar por sua vez ... ". A espera angustiara e humilhara o
professor Clovis Salgado ...

Logo no início do governo Clovis Salgado, fui convocado para auxiliar de gabinete
do secretário João Nogueira de Resende, do Interior e Justiça, do qual me afastei pouco
tempo depois. PasSaranI-se os anos e mantivemos, o professor Clóvis Salgado 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 simplicidade com que o professor Clóvis Salgado
via 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 ora-
ção no que se referia ao ex-governador José de Magalhães Pinto, tendo sido incum-
bido para resolver o impasse o doutor José Monteiro de Castro. Sou, então, chama-
do à casa do dr. José Monteiro de Castro que, ao me expor o problema, indagou-me
de minha disposição e coragem para colocá-lo perante o próprio professor Clóvis
Salgado. Não me ocorreu nenhuma dificuldade em me desincumbir da missão. 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, afi-
nal, o vitimaria pouco tempo depois. Teria sido esse o último discurso que o profes-
sor 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-lo a mim, que o lerei." Já estávamos conversan-
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do amenidades, quando chegou o doutor José Maria de Alkmim, preocupado. Dona
Lia trouxe-nos um cafezinho. Com o visível intuito de agradar ao professor Clóvis
Salgado, vira-se o doutor Alkmim para da. Lia e diz: - "Como a senhora está jo-
vem e bela, da. Lia!" - "Mas já sou avó, doutor Alkmim", atalhou da. Lia. - "Mas,
por merecimento ...", replicou Alkmim, fazendo entrever na fisionomia até então
serena, mas triste do prof. Clóvis indisfarçável orgulho e discreta satisfação. Ime-
diatamente, saí à procura de ufa máquina de escrever e só a fui encontrar dispo-
nível no Hospital Felício Rôcho, onde, então, procedi à modificação do discurso.
Tenho 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 su-
pressão textual, em grifo, do que se referia ao senador Magalhães Pinto, levado
ao dr. José Monteiro, e, conseqüentemente, acordado pelo comando militar:

(escrito pelo professor Clóvis Salgado:

1"0 deputado Murilo Badaró. que irá representar o Estado de Minas Gerais no Senado Federal. onde nossa
legenda ora se distingue pelas figuras inconfundiveis de Magalhães Pinto e Gustavo Capanema. De.Magalhães
Pinto•.poLiantosJítulos .digno..de..nossa..estima.e..admiraçãa....sentimas.aJalta.neste.recinta •.mas..respeitamas_e
campreendemas_ a_corajasaJuta_em.qulLOra.s e..acha..empenhada...na.defes a. de .principios_queJhe_paLe~m
fundamentais. ao_própria. destino _da.nação...Já..atingimo.s.u!ILestágia_de_civilizaçãa_ondELas_cidadãas .podem
divergiLs em. dissentir...defendenda_cada.qual.a:LCaminhos. e_as .meías_q~e.lh e. pareçamJ:l1ais-.efícaz es..para..al:
cançaLa.J:l1esma..objetiva~ que_é..a_engrandecimento_dapátria_camu~E. a.milagre_da.demacracia...regime_da
cantLaJlérsiapolida •.do.debate..respeitaso •.das..posturas_carajas as .eJúcídas~andELas_dísputas. s e.resolv.empela
vata. cansciente.da.maioria... que_aJodos..obriga_e.pacifica...Enquanta. Magalhães. prassegue_sua.caminhada.de
cavaleiro..andante_de.uma.nobre.causllJ'alvamas.nossas.alhas. para. Gustavo. Capanema •.a .lutador. que. se afas:
ta.da.liça..caberla. 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 inconfundiveis 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
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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:
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Rio, 19 de novembro 962

Meu caro Geraldo Sanlanna.

Estou em falta com você, a quem devo resposla á carta de 30 de outubro solicitando minha interferência junto
ao Clemente Mariani para que seja criada uma Agencia do banco da Bahia em Salinas.

Só o fato do Clemente ter estado viajando é que me fez retardar essa resposta. Consegui, afinal, avistar-me
com o mesmo e pus o màximo 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
prestígio pessoal, revelado numa luta eleitoral que sei ter sido áspera e dura.

Gostaria de vê.lo numa oportunidade em que não seja sacrifício para você locomover'se. Estarei em Belo Ho.
rizonte até o dia dois de Dezembro. Para lá seguirei a 28 do corrente.

Quanto á 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 daí 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.:
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o DOUTOR MILTON CAMPOS
E SUAS "TIRADAS"
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Joaquim Ruas, ex-caixeiro na loja do cel. Idalino, resolvera negociar por con-
ta própria, instalando seu negócio de tecidos na praça do mercado municipal, par-
te 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 partido.
Numa tarde de sábado, após a "feira", Joaquim Ruas resolveu interromper as cor-
ridas 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 Salinas, à luz do dia, é bom que se repita. Imediatamente, des-
ceu o delegado especial de polícia, tte. Edésio Fernandes, que certamente se acha-
va 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 Cos-
ta, logo nos reunimos na casa do cel. Procópio, onde, depois do relato dos fatos e
de algumas discussões, chegamos à conclusão de que nossa política estaria com-
pletamente desmoralizada se o tenente Edésio não fosse imediatamente removido
de Salinas.

Criada uma comissão composta por mim, dr. 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 sentados, o governador foi logo à
indagação: - "A que devo a honra da visita de tão ilustre comissão?" - "O dr.
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 dr. Loyola fez minucioso relato dos fatos, concluindo, já emocionado, como
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.

125



o Caminho de Volta ou '~ Travessia do Deserto"

Já fora do governo, o dr. Milton Campos e eu nos tornamos bons amigos e
guardo dele boas lembranças e pareceres.

Bernardino Costa, que desaprovara energicamente a tresloucada atitude de
Joaquim Ruas e não prestigiara as providências que a sucederam, não passou pelo
constrangimento, pois entre os apaixonados de então, Bernardino Costa tinha na
cabeça também 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
Afonso 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, percebendo-se, após os cumprimentos, dis-
creto constrangimento da parte do governador Milton Campos. É 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 governador, eles
não mais se encontraram, esta era a primeira vez e por isso não foram espontâ-
neos nem afetuosos no cumprimento, com certeza frio. O doutor Tancredo, procu-
rando descontrair o ambiente, adiantou, já que se via na mão do governador um
pequeno embrulho que denotava um livro: - "Espero que o senhor, governador,
tenha deixado algo para mim aí na livraria.". Incontinenti, o governador Milton
Campos respondeu, "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,
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NO GOVERNO BIAS FORTES
(1956-1960)

o governador Bias Fortes
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Certa feita, o cel. Idalino Ribeiro, ante o que ele considerava insubordinação
de seus munícipes, a falta de obediência cega, ameaçara trazer um cidadão duro,
de fora, para, fazendo-o prefeito, restabelecer a ordem e o respeito em nossa terra,
É que os rapazes estavam 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 e mais profundos, destinados aos rapazes.
Todos, 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 Gran-
de, do município de Almenara, o corpulento e jovem bacharel, dr. Aderbal Pacífico
d'Oliveira, com apóstrofo mesmo, fazia ele absoluta questão. Prefeito, o dr.
Aderbal foi um verdadeiro fiasco e grande decepção para o coronel. O dr. Aderbal
era um gozador. Vezpor 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, sentadas na praça do fórum, à entrada daquela ruela, passagem for-
çada, que fazia o prefeito d'Oliveira? Simplesmente determinava ao velho e sau-
doso encarregado de manutenção da luz, Esperidião Ferreira de Oliveira, "Bião",
que desativasse a velha turbina, que foi de Enéas Batista, e apagasse a luz da ci-
dade. 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 alimen-
tou a boemia e a desordem, para desespero do cel. Idalino.

Algum tempo depois, nosso grupo, já engajado nas hostes udeno-perristas, a
essa altura era prefeito de Salinas, sucedendo a doutor Aderbal, o senhor Noé
Corrêa, que, por sua vez, alimentava séria divergência pessoal com dr. Morais,
nosso companheiro e discreto mentor. E era governador de Minas, no qual se cons-
truiu a ponte sobre o rio Vacarias, o dr. Milton Campos.
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o coronel Idalino Ribeiro

e sua "promessa de campanha "...
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Enquanto isso, o cel. Idalino anotava, até que, à proximidade das eleições de
1954, recomeçou com suas ameaças. "Desta vez eu mostro a vocês!Voubuscar 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 sol-
to". A ordem e a obediência em Salinas afinal foram restabelecidas. Nosso jornal
"O Democrata", ao fazer oposição generalizada, estimulava o governador
Kubitschek no apoio incondicional à política do cel. Idalino Ribeiro em Salinas.
Os delegados militares se sucediam à medida que se cansavam 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 inter-
rogatório(?) 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 surgiu a candidatura Bias Fortes ao governo do Estado. Juscelino se
desincompatibilizou para concorrer à presidência da República, assumindo o go-
verno do Estado o professor Clóvis Salgado. Fui convocado para auxiliar de gabi-
nete do secretário João Nogueira de Resende, do Interior e Justiça, comojá disse.

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, respectivamente, com base
no seguinte documento que, à época, chamava-se "Protocolo de Intenções", 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 Kllbitscheli de ali-
veira.

3) o candidato a governador do Estado será o dr. 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-
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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 razâo, 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 Mi-
neira do partido Republicano. c) Aos secretários de Estado indicados pelo partido Re-
publicano ficará assegurado o exercício das atribuições vigentes na data do presente
acordo, inclusive o direito de, ouvido o governador, escolher livremente os seus auxi-
liares, 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 dr. Clóvis
Salgado, nenhum dos atos praticados pelo atual governo.

9) O Diretório Municipal que se integrar em lun 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 ClUJO de nenhum partido coligado vencera eleiçãomunicipal, o governo do Esta-
do estabeleceráum moous vivendi, provendo os cargosproporciorUJiTnenteàs legendas qUf!cada
partido obtiver ou /wuver obtido rw município, se em outro critério não arordarem os presiden-
tes do partido Social Democráticoe do partido Repuhlicano,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 ime-
diato afastamento da autoridade policial local, se assim o julgar necessário o gover-
no ou qualquer dos partidos coligados, devendo aquela autoridade ser substituída por
delegado especial, livremente nomeado pelo governador, até final apuração da auto-
ria 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-
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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, sua primitiva filiação
ao partido Social Democrático ou ao partido Republicano é que determinará se deve ou
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 de-
signará 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 Kubitschek 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 políticos mineiros conheciam este documento, somente os candida-
tos e a mais alta cúpula partidária. Fomos, então, para as convenções partidárias,
apoteóticos eventos sociais e até mesmo culturais. Todas as camadas sociais da
capital e também do interior do Estado afluíam para o anfiteatro da secretaria de
saúde, "minúsculo" ambiente para acolher a enorme massa, de alto nível, 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 par-
tidos políticos, coligados ou adversários, não importava.

Na Convenção do partido Republicano, cercada de tanta afluência e pompa,
em cuja "Mesa" pontificavam as figuras inconfundíveis do governador Clóvis Sal-
gado, 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 co-
ligação com o PSD, tudo antecipadamente acertado, como de costume...
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Os oradores emocionavam a seleta, mas enorme platéia com as loas e argu-
mentos irrespondíveis à grande aliança. E até mesmo parecia a "grande aliança"
de que nos dá notícia a história. Mas a surpresa não demorou. Com a palavra, a
final, 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 assomou à tribuna para jus-
tificar minha emoção; recuperado, retomei a palavra para uma platéia já perple-
xa ante o inusitado da ousadia de me contrapor a uma posição partidária já toma-
da pela chefia política estadual. Deixei, afinal, o auditório estarrecido ao ler o re-
latório feito ao secretário da segurança pelo delegado militar tte. Fernando Vicente
Calvo Ferreira, de 1Q de agosto de 1958, sobre os acontecimentos em Salinas, assim
redigido:

- felnelonnndo oo~ ° ít.e~ nnterior .dl~nto-yo. que na ro.14lnoia 40

.enhor IJnl1no _abeiro exl:;te un nrdac1elro areenal., iDOlu.lft ar-

ma0 Je (fUerrn (rude, 1!108quetlle.e u~ fuzil t1etral.Mc1ora)I

Doe 93-2

Relatório do delegado militar Tle. Fernando Vicente Calvo ao secretário de Segurança, em 1-8-1958.
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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 acontedmentos de Curralinho, que julgo serem do conhedmento
de V.Excia. 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 saída 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 políticos;

- ...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 Polícia 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'.

Relatório do delegado militar Tte. Fernando Vicente Calvo ao secretário de Segurança, em 1-8-1958.

Fui timidamente aplaudido, mas percebi que a "Mesa" ficou preocupada com
o desfecho de minha oração e o sussurro que dominou o auditório. Vários orado.
res se seguiram a mim para, em seguida, dar-se a votação da matéria principal. O
presidente da convenção anunciou o resultado, "aprovada a coligação pela unani .
midade dos senhores convencionais". Levantei-me, pedi a palavra pela ordem e
contestei o anúncio do presidente, porque a matéria não havia sido aprovada por
unanimidade, uma vez que eu votara contra. Feita a retificação na ata, senti que
contrariara o senador Bernardes Filho e os demais membros da "Mesa", que tro-
caram sussurros. 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 Fortes. Senti que o senador não admitia aquela dissensão formalizada em ata.
Como acertado, procuramos o dr. Bias Fortes, hospedado em casa de um familiar,
dr. Cândido Holanda Lima. 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
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Salinas, 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 ~me do Diretóri? .m,unicipal
de Salinas do partido Social Democrático, que dois quintos (215) das votaçoes obtidas nes1e munlclplo pelos
candidatos JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, JOSE 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

incidente ocorrido na convenção, "provocado pelo Santana com certa dose de ra-
zão". 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 an-
teriormente, notadamente sua cláusula 10: - "Vocêganhou as eleições em algum
distrito do município de Salinas?"-"Ganhei, sim, no distrito de Rubilita", respon-
di. - "Pois, se eleito governador, com o seu concurso ostensivo, lhe prestigiarei in-
tegralmente no distrito de Rubilita."- "Está acertado, governador", atalhei incon-
tinente. Decorridosalguns minutos com amenidades, nós nos despedimosdo dr. Bias,
eu com a segura convicçãode que havíamos simpatizado um com o outro e que, dali
em diante, como de fato ocorreu, pela força do destino e dos fatos que sobrevieram,
tornamo-nos excelentes amigos. Acompanhei o senador Bernardes Filho até o hotel
onde se achava hospedado, despedimo-nose apressei-me em partir para a campanha
resultante do compromissoque acabara de assumir.

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: - "ô Ge-
raldo, como você sabe, nós agora vamos votar nos mesmos candidatos nas próxi-
mas eleições. Por isso, quero lhe propor um acerto, que tem como objetivo prin-
cipal 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 muito menos sabia da conversa que tivemos com o dr. Bias, sentenciou:
- "Bata a declaração aí", indicando-me u'a máquina de escrever.Datilografei, então,
a seguinte declaração, assinada ao fmal, por ele, José Chaves Ribeiro:
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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, coloquei
o "6" a 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, coisa de
neófito... 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, interes-
sado em desenvolvê-la. A opinião do dr. Milton foi decisiva para mim pelo que ela
continha de sinceridade e isenção, primeiro porque iria eu servir a um governo
que lhe era adversário e segundo porque o sabia em divergências com o dr.
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 função, 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 - do que logo
será assediado. Mantenha-se a uma distância conveniente."

o Caminho de Volta ou '?\ Travessia do Deserto"
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cer o cargo,em comissão, de Chele de Gabinete, padrão l-54, constante d~ Anexo
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Bxerc!cioe. 24-2-~ .
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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, se deram muitos outros despa-
chos. Concluído o despacho, com a solenidade que à época se lhes emprestavam,
num intervalo da troca de amenidades entre o doutor Bias e o doutor Feliciano,
atravessei e disse ao governador: - "Governador, conforme combinamos, trouxe
comigo a relação dos atos políticos que pretendo para Rubilita." - "ô Santanna,
estou admirado 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
cumprir sua parte. Daqui saíram há pouco o cel. Idalino com seu filho, o deputa-
do 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, 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 (na-
quele 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 suplentes, 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 externava dis-
cretos sorrisos, 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 expediente particular, autorizações para obras e mais obras em Rubilita: pon-
te sobre o rio Salinas na sede do distrito, sobre córregos perenes ou não, estradas
de rodagens de terra, grupo escolar enorme na sede, luz e outras dezenas de be-
neficios para a sede e o interior do enorme distrito de Rubilita. Chegamos a cons-
truir uma ponte de concreto armado, na divisa do distrito de Rubilita com o mu-
nicípio de Comercinho, sobre o rio Itinga, transportando todo o material, cimen-
to, ferragens etc. em animais (muares), tentando prosseguir até o município vizinho
a estrada que demandava de Salinas ao 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,
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mas pela ineficiência da representação política. Começaram, então, os primeiros
desentendimentos e entrechoques entre o prefeito e a política do cel. Idalino. AJ:,
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 en-
contro, o que realmente ocorreu em sua residência. Nesse encontro, ele me propôs
a cassaçãodo prefeitoCândidoCosta, "por malversaçãoe desviode recursospúblicos".

Inauguração da ponte sobre o rio Salinas em Rubilita, vendo'se o secretário Feliciano Penna lendo um boletim.

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-
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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 perdemos
o vereador Moysés Ladeia, seus filhos e seguidores.

A par da turbulência política em Salinas, o imprevisto... Ao final de um des-
pacho do secretário Feliciano Penna com o governador Bias Fortes, aquele ac~m.
panhado por mim, comode costume, o governador nos surpreendeu com a segumte
informação e interpelação: "ô Feliciano, o PSD de Salinas, Idalino e José Chaves
à frente, inconformado com a cobertura que eu tenho dado ao Santana, está ame-
açando romper comigo, e, por conseqüência, com o nosso governo, é claro; estou
inclinado a 'pagar para ver'; se essa ameaça se concretizar, posso contar com seu
apoio em Salinas e região?" - "É claro, governador, nem poderia ser de outra for-
ma", assegurou o secretário Feliciano Penna; - Volta o governador, "e quanto a
você, Santana, fica ou não fica comigo?"; - "Acompanho o secretário Feliciano
Penna, governador", asseverei; - "Não", interceptou o governador, "esta resposta
não serve, Santana, quero saber se você fica ou não fica comigo na hipótese do
rompimento do PSD de lá!..." - "Ficarei com o Senhor, governador, pode ter cer-
teza disso, aconteça o que acontecer", concluí. - "Muito bem", encerrou o gover-
nador Bias Fortes, "estamos conversados então."

Fiz, então, oficial daquele gabinete, para ir acompanhando nossos casos,
Felisberto Costa Neto, o Costinha, filho do compadre, companheiro e amigo Preto
Costa e deixei a chefia de gabinete do secretário Feliciano Penna, voltando para
Salinas.

Aproximamo-nos muito, o dr. Costa e eu. Ele passou a freqüentar assidu-
amente 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 volume destinado
a mim, formato de caixa de sapato, trazido do escritório da companhia aérea, a
Nacional. Aberto, nós o constatamos vazio. Não obstante, no seu fundo nos de-
paramos com um bilhete. Era do saudoso amigo. dr. Rilo Andrade, então chefe
de gabinete do secretário de segurança Paulo Pinheiro Chagas, ambos de sau-
dosa 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
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q~: deparasse até o final da apuração da denúncia, Ficamos preocupados, mais
VISivelmente o dr. Costa. Pela primeira vez, então, indaguei ao dr. Costa como
e~tavam as cois~s na prefeitura. -"Mais ou menos, temos somente que regula-
rIzar alguma COlsano que tange a prestação de contas. Vou para lá, chamo o
Cassiano, ?os~,a (ch~fe de Obras) e e1E~providenciará as folhas de pagamento
dos ope.rarlOs. AqUIlo, ao ver do prefeito, era só questão de tempo, já que este
era mUIto curto para colher, nas respectivas folhas, as impressões digitais (po-
legares) do pessoal, coisa singela, é verdade, mas um tanto demorada se se con-
siderar que haviam 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 m:' Costa, já à noitinha, e completa: - "Fizemos o que pudemos, mas
ronda faltam mros 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. Muíto prático
e mentalmente ágil, o cpe. Preto foi logo dizendo: - "Numa hora dessa esse tanto
de dinheiro só no Bananal dos Mirandas, É 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
ass~m:, que Leônidas ob~ece", dando por encerrada sua intervenção o cpe. Preto.
AssmeI 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, acompanha-
do do cpe. Preto Costa, em casa de quem já havia passado. - "Leônidas saiu
imediatamente, a ~aval~ pelo Bananal afora e me garantiu que chegará aqui,
com o que conseguir, ate 8 horas desta manhã; assim, vamos esperar logo aqui
mesmo, em sua casa, tomando um café", concluiu dr. Costa. E pouco antes das
8 horas chegou realmente o cpe. Leônidas, numa caminhonete, trazendo o di-
nheiro que havia conseguido. Faltavam cerca de 40 contos. Cpe. Preto Costa foi
log~ dizen~o que só tinha 5 contos em casa. Chamamos Ney Correia, que ar-
ranJou mros 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 colo-
cado ?o cofre da prefeitura, e, por volta das 10h30m, ali adentrou o delegado
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 mu-
nicipais, iniciando seu trabalho com o concurso de um escrivão um conta-
dor e detetives que trouxera. '
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Poucos dias depois, concluído o levantamento, o delegado Cata Preta rom-
peu o lacre do cofre, e ali, para seu espanto e indignação, ~ncontrou exatamen-
te a quantia que fechava corretamente as contas da prefeitura, ~ando por en-
cerrado o inquérito sem o resultado prático que dele esperava. Vro embora Cata
Preta e os donos do dinheiro, Leônidas à frente, angustiados, afluíram. - "Jus-
tiça s~ja feita, cada qual recebeu "o seu" de volta, ex~eto.eu. - "Sua p~te, Ge-
raldo eu a devolverei a você assim que chegar a pnmelra verba aqUI, vamos
lhe d~r 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 liber~ade, por
isso nada questionei. Ele me entregou a promissória, preenchida e assmada 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:

~Io_

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.
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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 Franciscanas
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 cometidas:
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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 P7ssoalme~t~. ~as Irei. Qu~ro afirmar-lhe que calotel~o_

são vocês e que se não rec~ber.am as. s~bvençõe~ ate. agora f~1unlca e exclUSivamente por culpa de sua In
competência. já que, esse dinheiro esta liberado ha mais de dOISmeses.

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

Compreendo também seu procedimento, o negócio seus é dinheiro e o Dias deve ter "visitado' o Colégio.
Só que o Colégio não é seu.

Por isso peço-lhe parar de me amolar a paciência e cuide de suas obrigações.
E Espere por mim durante os próximos 4 anos. - Sylo Costa." (À época deputado estadual; n. r.). .
À margem a seguinte anotação: "Recebido ás 21,45. Entregue pelo aluno Antônio G~edes com mal~ ~OIS

companheiros. Foi entregue com um recado cujos dizeres não posso transcrever aquI. a) Ir. Concelçao.-
19.11.974."
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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 car-
ta singular e humilde, em que ela também revela, parecendo-nos até mesmo com
certa amargura, faltarem-lhe ainda "condições psicológicas para rever aquela ci-
dade em que trabalhei com muito amor e dedicação."
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Foi realmente sentida e lamentada a saida de frei Joaquim, principalmente pela
juventude com a qual se preocupavamuito ~ para a.~u~ havia construído ~ grande
salão para reuniões e festas sadias, e para nos, OPOSlClOillStas,porque tambem abraça-
ra nossa causa, ainda que de forma discreta

Frei Rogato

Mas a sorte parecia estar do nosso lado. Afastado de um
leprosário, onde ganhavam corpo seus superiores p~deres de cur~,
é mandado para Salinas frei Rogato, um verdadeIro santo, cUJa
memória ainda hoje é cultuada.

Poucos dias bastaram a frei Rogato para conhecer a imensa
paróquia e seus paroquianos, bem. como o sofrimento por que
passavam. Para surpresa geral, freI Rogato tornou-se nosso ad-

Frei Rogalo mirador e abraçou nossa causa. Fez questão de presentear-me
com uma Bíblia e esta significativa dedicatória, de seu próprio punho:

153



. do Deserto""'ATravesslaO Caminho de Volta ou

154

. do Deserto"NA TravesszaO Caminho de Volta ou

. . dar-me esta carta:' ermltIu-se man"t próximo de nos, p
Tornando-se fim o .,;;; ',_ /' /.-,

155



------------------s--------------------
o Caminho de Volta Oll "A Travessia do Deserto"

'Salinas, 20/12/57

Ilustre e Prezado amigo Geraldo

Saudações cordi ais
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Após minha eleição para prefeito, frei Rogato foi vít~ma de u~_ atentado "a
faca" ao lado da Igreja Matriz de Salinas, sendo remoVIdo de aVIa0 para Belo
Hori;onte onde se submeteu a uma cirurgia reparadora e, em seguida, retornou a
Salinas. Do ministro províncial recebi esta carta:

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

Que Deus N.Senhor vos recompense pelo centuplol

Nós, padres franciscanos admiramos a coinsidência 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 á alma e os enche de satisfação.
Por isso desvencilhamo-nos das armas, despimos a toga, despojamo-nos de todo um aparato de promessas
balôfas, condescendemos com os fracos e humildes e apresentamo-nos a uma alma ou a um povo a ser esti-
mado por ele. - Quando nosso jeep setenário ronca pelas estradas e pontes, ideais já realizados, encontramos
para o nosso consôlo e alegria, em diversas povoações: belas escolas e professoras esforçadas, braços direi-
tos 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 de vossa espinhosa missão e da cooperação excelente
do sr. secretário e demais amigos.

Desejaríamos até de 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. Daí
que escolhemos um papel grande que possa receber as atenções dos amigos de bela inteligência e de cora-
ção bem formado.

Reitirando nosso reconhecimento pessoal á vossa pessoa, desejamos que Deus abençôe os esfor-
ços de todos e os ilumine para que com dignidade possam completar a missão de serem pioneiros de uma
nova era. Dispunham dos humildes amigos agradecidos.

Lxce'entíssimo !enhor Prefeito

~ nooe de todos os Contrades da nossa Província Franoiscana
aa Sant Cruz no Brasil, venho apresentar-Vos.os nossos &1e sinceros
agradecimento. pela prontidão e'oar~4.de 00. que tendes amparado o
eocorrido o nosso .frei Rogato, nos.lamentaveie acontecim~nto8 da 80-_Mariano frei Rogato'

10 S FRANCISCANOS
(OUIITO Uo "U(lUO

ca. _ ,,,. 00rI00 ••••••••••••• _

.aLO DO.lloua
11_ Oonlo_u

• Paz e Bem

'x:no Sr.
Geraldo Santana
DD.Prefeito ~unicipal
~ linas .G.

B lo Horizont , 9/1/'60

na pasead •
Graças ~ Vossa r'pida e ~eliz intervenção junto oom o Gov mo

do Estado, o trei R~gato podia ser internado e. t••~o, evitando-se
assim maiores complicaçõe p r o seu estado de saúde.

Gr çae a neue, o frei RoC!to est' salvo, e no momento estA
t6ra de perigo.
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Co
D u Vos pague, 8~nhor Prefeito!

reepeitoeas e udações Bubecrevo-m
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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.

A escola rural de Curralinho

o prefeito Cândido Costa resolveu tomar a 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 a ir à delegacia. Nós a aconselhamos a
não assinar 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 a 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 s.evê do V.Acórdão n. 13.532, publicado às fls. 125/26/27 da revista
JURISPRUDENCIA MINEIRA, de maio de 1958:

"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 PaulillO
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-Ihes 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 paixão 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."

É de se salientar que nas últimas décadas, não obstante essas fases de con-
vivência humana áspera e rude, a qualquer ameaça, notadamente ao "direito
adquirido", "à propriedade privada", ao direito de "ir e vir" ou ao da "inclusão
social", o cidadão comum, como se viu nesse caso, confiante, não vacilava em
recorrer à justiça, que respondia célere ao seu apelo.

É de se destacar, ainda, que aparece aí, como integrante da Primeira Câma-
ra Criminal de Justiça de Minas, o exmo. sr. desembargador Dario Lins, que, cer-
tamente, colaborou na redação do v. acórdão, aquele mesmo que ainda juiz em
Santa Luzia, em carta lapidar de 19/06/1935, já transcrita e dirigida ao pai do
autor, justificava sua ação comojuiz em Salinas: "...paixão político-partidária que
quer invadir o domínio da Justiça, servindo-se desta como instrumento de seus
desígnios ...". Não poderia eu deixar de transcrever aqui pequeno texto dessa car-
ta, que, apesar de lançado tantos anos antes, parece inserido naquele v. acórdão:
"...Sempre maiores, e em maior número, os tropeços que me rodeiam, morrerei sem
rever Salinas, - terra em que vivi o período mais agitado da minha existência,
mas, que, e em conseqüência do qual, mais se me arraigou a convicção de que não
errei a carreira: vivendo na paixão, alvejado pela paixão, e apaixonadamente me
defendendo, as minhas sentenças, entretanto, todas as que proferi, foram "in
totum ", confirmadas pelo Tribunal. - O ambiente não alcançou o juiz ... "
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Geraldo Santanna, candidato a prefeito (1958)

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. Ace-
lera-se, em Salinas, o processo de cassação do mandato do prefeito, sob a acusa-
ção 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 nossa, transitou em julgado.

o Caminho de Volta Oll .~ Travessia do Deserto"

C E R T.I DÃO--------

OllCarPereira de 011vei=a, Secretári:
da C~ara U=1cipal de 5alinas, ~st ••
do de !.!ina. Gerais, ::l :;::!l!lO exe::oe!c:.:
de BUa funçC:ea, na fO~1 da Lei te ••

CERTIJ1'ICAque, revendo o l1vrOs d Re l~Õll 0.::1 câ-
ara LIWl1cipal. deleo ireri!1cou con tar às !ls. 4-9 li V,. aolu -
ção como ae~te teôrl- "Resoluçiío 11!! $5 -. Deoreta a Perda do l:~
dato do Prefeito cândido JOsé d::lCosta.- A C~ara u~c1pal ã ~
nas Deoreta e prom~ga a seguinte R aoluçiio.- J.rt. 1£- l!'ica cecre':'!,
da na fom do artigo 47, da Lei n.2 26 d 22 d,e nove:::lrode 1947 ,
comaa modificações decorrentes d "Le1 11!! 855, d 26 de dezo:bro ~
1951 e li La! 11!! 888 de 12 de aj;Olltod 1952, • perda do IlllUldlltO~
pref:ito Llun1cipal de Salin s, cândido Jos{, da Ooata, 0011I0 1;cur~
nos número I IV do mollõlloartigo aa Lei 26, OOníOI:;8procen. o ':--
quivado na secretori da Câ::larll.-.Art. 2!! - ~VOS das as dill?Oa1~:U
emcontrário, osta Rosoluçio entrará .Vigor. na dota de sua pu~
oaçoo. Uandoportauto a todss 8 sutoridades li quOlllo conhec1me:~~
e exccuçoo destll Resoluçuo p l.'tencerem. qu a cUlllprae faça::: QUI:.-

rir tão inteirQlllento comonel contém e dcclsra.- c. ara L:u::Uci;&:.
~e GalinlllJ, ?IJ de setembro de 1951>-. A) U1&Ue~de .u::eid8-Pr:sH.~
te _ Albino t.:uniz Toixeira- Vice presidente- ~uJ. Melo secretar!'.:

~ o que contém omo livro de fl~. .oim citadas. b~, _
(!pA.~<",;Ct ' , Secretário da' Câ=.araMur-:~ipt.: .

do Salino~ ;;ande1 datilograí'or •.•prose:1~ certidão, contO;::3c •••.:.
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no. CÂ!:Iora:':Wl1cipal do SOl1IlllS, 21 d •janeirJ de 19'/2.

'aeM t:<n «:...", re P<•.:.1.•.••".", .
ÜSCllrPere1ra de Oliveira- secretário da Oeora

Iilm cipál de i::liIinaa.
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o prefeito Cândido José da Costa

------------- ...•-•...-------------
o CamiTlho de Volta ou ':-\Travessia do Deserto"

••• 1
SEIMÇO POlllJCO DO ESTADO DE MIIWl GERAIS

,

Apesar do processo de cassação, perseguidor e injusto, diga-se de passagem,
em rápida tramitação, o cir.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 Edisio 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:

Doe 119-1

.'?

J
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"Geraldo, Bom dia. O Sylo precisa viajar amanhã cedo - para o Triângulo. O meu dinheiro j~ acab~u: Será
que você poderá completar o favor - me dando um cheque de 50 mil - perfazendo ~SSI~ o deblt? de
(200) duzentos mil cruzeiros. A promissória de 150 já d~i. M~nd~rei a de 50.mil. Este,dlnh~lro devera ser
pago com o dinheiro da casa (,terei que vender logo). Ficarei mUito agradecido a voce.' ate logo, do Cos'
la - 1/10/62."
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Or. Canriido José Costa
,,'DICO

Salinas
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Doe 138-6b
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e pronto.
O Medrado continúa insistindo em se encontrar comigo. Não fui e nem irei: fala (o Medrado) 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 Cônego
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? V~cé_4~eira_arranjaráoutrabôcaparaele. 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 bôa gargalhada.
29.1.60 Até breve, do Costa

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

Não deixe passar - Dê entrada na coisa 21 feira - Lei bem redigida, aprovada pró-utilidade pública

Está na hora do S. João se vingar do Eleuterio. Ele deve descer a pua...

o Minas de hoje-2g- publicou a nomeação do Ney e do J. Soares -
Apresso-me em lhe escrever- hoje - para você resolver o caso - na 21 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 Afonso Borges. Trata-se de coisa 'liquida e certa",
sem perigo etc.

Faz-se necessario entrar 21 feira mesmo, porque se eles desconfiarem arranjarão imediatamente
um médico para o hospital e ai desaparece o motivo da 'coisa". Assim sendo, você redija a bomba - conside-
rando de utilidade pública e por estar o povo (que também contribuiu para ele) prejudicado com o não funcio'
namento, ou, em ultimo(sic) lugar, até mesmo ao Estado (Organização Hospitalar). É preciso éJomar a coisa.
Dê entrada 21 feira mesmo (não deixe de fazé.lo) porque se depois eles arranjarem médico, jã não servirá mais
(para argumentar). Quero chegar aí já com essa nova realidade. Vae ser uma bomba de estouro medonho.
Vamos vér.

'Geraldo

~ .
~

~~~~

t:t.,,;( .c~ ~ /I&i
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Or. Candido José Costa
.~/CO
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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 - mandando um delegado de carreira.
É o dr. Artur Vieira - colega de turma do Sylo e pessôa em quem podemos ter confiança _

Aí está ele. Dispense alguma atenção, pois ele já está conversado - o Sylo lhe explicará tudo _

•••••~ ITUR'" MU lei "'L o ••••U ••••

COPIA

x

x

x

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

Até breve e me mande êsse dinheiro -
Abraços do Costa 18-6.62"

,%pl1aaraIh

Salinao, 23 d 3unho d 1.962
Cnro 19o dr. Co~a
)( u abr1l90.
Por inbr éd10 do no'J 1 o Sylle, r.-

Aasb! U4 t.noiosa cart d, 18 da o rente I.
S;bre o n.... trabalh aqui, ~ Syll.-
lhor. 'fudo 1 li!! P ,!ra~aI a T>eu•
i no a aany' ão, conf'or Ih t legra-

tui, f i &d1 da tend _ 91 ta rand ulo d~ r-
ylço de a11 Dto .leitural. C binare o p ssoa ~
t. ntra data.

i lUa pres nca aqui stá se razendll mui-
t. necessária, pore , ~á def1nit1vam nte, ~ela sua oar-
ta, voai virá ntro lo El 12 d 3ulho pr~ximo. Pret nõ -
ir Bel. Herizente n. prinoipie d~ 3ulh. pr.x~., .ti
ve p.r que, veçe .e pr par r para vir c ig., ,

Quante ao empre~timo quo Jlll~ podn d

tenta 11 cruzeiro (er 70.000,00) llg.rw., junto, r et,g
Ih. o chBq~ nO 683483, ~~sta lmp~~t.nc!a,de lnha mi'
sio e elnt~aa Bane de Minas Ger '9 S/A. Para recebê--
li, basta vflCê dar pul1nhl aI. na Agên,:h" Pararta" dl-

" .1'!1sml bano., In(\ft o Jose S'llt. e gerent , ou, se MO
ti vl'lr Ale pu tmu, qualqu.r lutr5 ~<bsti tutl '!lro'fiden-
clará o p&~ 8nt. 00 w ti têm re1t . n.utras 'p.rtu-

nidad. S~i., ~~a &braçod. i. o r-
te. ~t V-'::- J

CMraldo Santann I

x

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

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

convenção - dia 10 Julho.
É 10 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 Sy/o, 70 a 80 mil cruzeiros, agora. Tenho a casa, aí, 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 dívidas. Deus há de me ajudar -

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

Geraldo -

Tenho cavado umas coisinhas para nós ( emprêgos etc). O meu compadre E/oy 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 Sy/o na chapa
da U.D.N. - É que ele ficará sozinho com o bafejo do governo. Zé Chaves - no ESQ - está provocando
protestos; Feliciano um dia no ..... outro dia no ESP. 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, com uns volinhos arranjados no

!"rata.

Já tentei 3 vezes, conseguir autorização da Secretaria para ir fazer a vacinação contra Earalisia.ai
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 aí. 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.

x

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 ai, 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 - não 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. Mando-lhe a relação
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 .

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 li!

x

Traga os documentos para o Convenio -

x
Abraços do amigo

Costa

BH 31.10.62"
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"Geraldo

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

Saúde
Que 1963 seja bom para você, para nós. Que você já tenha descansado um pouco.
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Recebi o seu telegrama de Itaporé. Achei melhor responder por carta. Ai vai: - a nossa situação
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, exclusivo, do Clovis. Até porque, falou o Sylo, o
senhor precisa chamar o Clovis aqui no Palacio e saber dêle êsse negocio do Juscelino publicar que o Clovis
está com ele e irá ser coordenador (ou distribuidor) no Estado, da Aliança para Progresso. O governador
falou, então, ao Sylo que isso já estava lhe dando dôr na cabeça e que precisava de você, (Geraldo) para um
acôcho 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 governador avisando que recebeu
o chamado dêle, por intermédio do Sylo e nos avise também (o novo endereço agora é rua Pium-i 108). O
governador falou ao Sylo que está disposto a fazer a mudança das autoridades - por nosso intermédio mes-
mo - porem 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 foí recebida cordialmente, pelo governador, porém não con-
seguiu 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 liquidar o_caso, Eles apenas
pediram a instalação da Caixa Económica. 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 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 nójo
Rubilita saiu mesmo emancipada. A causa (aqui pra nós) foi a saida e o despeito da bancada do

P.R. porque você não deu votos pra eles. Apenas o Murilo Badaró discutiu com o Chaves, porem foi vencido.
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 va-
mos mesmo indicar o Antonio - Espalhamos aqui que o P.R votou a favor da emancipação de Rubilita a pedido
seu e do Sylo - para fazeuaiva a alguém!

A política está fervendo - o Secretariado será modificado mesmo logo depois do Plebiscito. Todos
os secretarios já pediram exoneração. A coisa está morna,

O João Costa - caqueiro dai - passou um telegrama ao governador e outro ao secretário de Segu-
rança - 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 ai o lugar - nomeação - do Dr
Oswaldo Santana para médico da Sudene, aí. Não convém falar nada, porque não tenho certeza onde será
localizado o 20 posto médico do Polígono da Sêca, 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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Geraldo, recebi o seu bilhete e jà estava na estacada ... esperando. Acho. no entanto, que essa é uma oportu-
nidade para nós matarmos 2 lobos de uma vez só: Assim: Aconselhe a da. Aurezina para chamar o Medrado
urgente. Medrado não sabe mais medicina. porém conhece bem veterinària, Dai virà o seguinte, o velho não
melhora e desgraça a esculhambar Medrado. Amanhã, por seu intermédio e jà vingados do Medrado, eu man-
darei a receita. Só o chamado, agora, urgente do Medrado farà ele perder o sono da noite e nós ficamos de
palanque, Até amanhã, se Deus quiser. COSTA.

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:
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'Geraldo Santanna, Solicito.lhe o favor de me fornecer a minha divida financeira para com você (particular e
c?mo prefeito'empréstimo à minha administração). Saberei agradecer. Preciso dessa informação hoje, se poso
slvel. Costa - 16.4.59.

Doe 113-1

Vê-se, daí, que dificilmente alguém se projeta, merecidamente ou não, sem
que outros o tenham impulsionado, seja direta ou indiretamente. E a menos que
o beneficiário desconheça as confissões de seu pai, deve ao destinatário delas, se-
não 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 os divertia. Vejamosesta 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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Or. C. J. da COlta
••••••

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 comoprefeito ou no exercício de outro cargo no governo do
Estado, estava ele, dr. Costa, me acossando sempre para me somar ou providenciar
perseguições e vinganças. Dentre os inúmeros bilhetes reclamando a cabeça de
Hostílió Silva, pequeno comerciante no mercado municipal, destaquei este, para
não me tornar demasiadamente extenso:
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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 saida do célebre Hostilio daquele local ~omo uma destruição do pelourinho da mio
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"

IlIII ASS"LINA.
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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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Doe 23-1

Geraldo, O caso da Iris não tem perigo. As providencias 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) -
Geraldo: Procure ajudar aí esse Inspetor que irá 'olhar" a Coletoria. Apresente os documentos que puder. Pre.
cisamos arrazar 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 votavam 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 1,5 mil cavaleiros, cabendo ao cel. Paulo Teixeira, cabo
eleitoral no "Bananal", "Boqueirão" etc., a coordenação da epopéia. A notícia "cor-
reu mundo" e, no dia anterior às eleições, quase 2 mil cavaleiros desfilaram pela
cidade, como eleitores que vinham votar para o cel. Idalino Ribeiro. Fizeram uma
parada em frente à casa do coronel. A praça principal da cidade não coube, os
cavaleiros foram conduzidos para a hospedaria, a oposição entrou em total e ab-
soluta 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 estavam 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.Armal, a animalada tosada e seus respecti-
vos cavaleirosdeixaram a cidadesob vaias generalizadase provocadoras.

A providência divina (A fraude que se frustrou)

Ojuiz de direito, Tomé Lucas Pereira, estava impedido por ser irmão de can-
didato 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, também
sem juiz. Passavam-se os dias, 5, 10, 15 dias. Nossos companheiros, certos da der-
rota, dada a presença maciça do eleitorado idalinista, aquele que veio a cavalo,
sem saber que quase todos aqueles cavaleiros eram analfabetos e se constituíam
apenas em instrumento de pressão psicológica, cada qual mais desanimado,
corriam 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 Sebas-
tião Moreira de Oliveira, nosso companheiro, é quem dispunha do "alicate" que
garantia a integridade do lacre de cada urna. O Tião Moreira foi chamado, e, ao
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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,
contra esquina de minha casa, 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 mo-
biliza 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 grande surpresa, nossa vitória. Vencemos as eleições
por 574 votos de frente e fui eleito prefeito municipal de Salinas, cuja proclama-
ção se deu naquela mesma noite. Em seguida, já apinhada de gente a praça
fronteiriça ao fórum, o juiz da comarca dr. Tomé Lucas Pereira, daquela sacada
pronunciou eloqüente discurso, finalizando por conclamar a todos à submissão pa-
cífica ao resultado das urnas e à concórdia Em seguida, falei eu reiterando o com-
promisso de respeitar o direito dos adversários, mas governar com os companhei-
ros na construção de uma nova Salinas, livre como desejava o cel. Bernardino
Costa. Dirigi-me, então, para minha residência e lá fui acolhido por ufa massa
compacta que me aplaudia. À frente, o dr. Cândido Costa subiu num pilar do gra-
dil que contornava minha casa e fez um candente discurso de saudação à minha
pessoa, à nossa vitória, e, extremamente inflamado, concitou a todos para cerra-
rem fileira em torno do novo prefeito eleito para "destronarmos a oligarquia im-
plantada por Idalino Ribeiro nesta terra". As fotos a seguir ilustram os fatos ago-
ra relatados.
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Comissão de Apuração da eleição que elegeu Geraldo Santanna para prefeito. e fiscais de partidos, logo que
terminados os trabalhos.

Da sacada do Forum, após a apuração, fala o juiz de direito de ~edra. Azul, vendo.se ainda .na foto. ~/ém de
outros, o dr. Oswaldo Prediliano Santanna e o sr. Albino MUniZ Teixeira, pai do atual ministro Salvlo de
Figueiredo Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, e Preto Costa.
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P~oclama1° eleito prefeito de S~/inas, Geraldo Santanna é recebido em sua residência por grande concentra-
çao pop~ ar, momento em que e saudado pelo ex-prefeito, dr. Cândido José da Costa pai de Sy/o em desta
que na ,ato. ' , -
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!ambé.m_da sa.cada do Fórum, após apuração, fala
a mullldao cUriosa o juiz de Direito de Salinas dr.
Tomé Lucas Pereira
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Feliciano Penna apóia Jânio Quadros e Magalhães Pinto ...

Anunciada a candidatura Jânio Quadros à Presidência da República, o de-
putado Feliciano Penna foi entrevistado pelos jornais de Belo Horizonte, especial
destaque com o "Jornal de Minas", de linha oposicionista, oportunidade em que
ele declarou seu apoio àquela candidatura, ao tempo em que atacava fortemente
o presidente Juscelino, e, com mais ênfase ao engenheiro Israel Pinheiro, então
responsável direto pelas obras de Brasília. Poucos dias se passaram para que eu
recebesse um telegrama do governador Bias Fortes, chamando-me a Belo Hori-
zonte, para onde me desloquei imediatamente, de jeep, e onde me hospedei, como
de costume, na residência do deputado Feliciano Penna, à avenida Cristóvão
Colombo, esquina com rua Sergipe, bem perto do palácio da Liberdade. Tendo per-
noitado em Diamantina, ali cheguei antes do almoço.

Logo depois de me acomodar o deputado Feliciano Penna me chamou ao seu
escritório e justificou sua posição de apoio à candidatura Jânio Quadros, afirman-
do-me a final, ser-nos impossível apoiar qualquer candidatura pessedista. Mostrei-
lhe o telegrama do governador Bias Fortes e o fiz lembrar-se do compromisso as-
sumido por nós, um de cada vez com ele, Bias. O dr. Feliciano me recomendou
que deixasse para o dia seguinte o encontro com o governador Bias Fortes, "ho-
mem de bem, de comportamento irretocável, não se pode negar, mas num meio
incompatível com sua formação moral e política", concluiu Feliciano. Permaneci
silencioso e não fui ao palácio nesse dia. Ao correr do restante do dia, continua-
mos nossas conversas, o dr. Feliciano e eu.

Após o jantar, já à noitinha, o dr. Feliciano me convida a dar uma volta a pé,
no que o acompanhei. Pela rua Sergipe acima, até à rua Cláudio Manoel, e por
esta, até a entrada da residência do dr. Magalhães Pinto, a cujo portão eu me re-
cusei transpor. Ali deixei o dr. Feliciano e retornei à sua casa onde me preparei
para dormir. Dia seguinte cedo, depois de ouvir do dr. Feliciano, ao café da ma-
nhã, que resolvera apoiar, também, a candidatura Magalhães Pinto ao governo do
Estado, dirigi-me ao palácio da Liberdade onde me fiz anunciar ao governador e
por este recebido, imediatamente, na parte íntima da residência familiar, mais
precisamente na copa. Após os cumprimentos o governador Bias Fortes, meio so-
lene, diferente, não me tratou como o "menino do Feliciano", e foi direto ao as-
sunto: - "Santana, você viu que o Feliciano resolveu apoiar o Jânio, e você como
vai ficar?" - Governador, primeiro devo lhe dizer que o dr. Feliciano resolveu tam-
bém apoiar o dr. Magalhães Pinto para governador, como me disse a pouco, e adi-
antou-me esta notícia porque, como de costume, estou hospedado na casa dele." -
"É inacreditável o que você acaba de me dizer, menino, o Feliciano pode até justi-
ficar seu apoio ao Jânio, dada sua inimizade com o Juscelino e o Israel, porém,
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apoiar, ~ Ma~alhães, cont!,a ~im e contra o governo do qual ele fez parte como
secretarIO ate. a pouco, nao ha como explicar..,", atalhou o governador. Já muito
~enso .0 cir. Blas, sabendo da ascendência que o cir. Feliciano exercia sobre mim
mcluslve porque era até chamado pelos mais velhos de "o menino do F 1" ,,'. e IClano ,
:' agora, maIS.esta, estar hospedado na casa dele, mas não se deteve e perguntou:
a final, e voce, com quem fica, Santana?" - "Eu vou ficar com o senhor cir.Bias
c~nforme prometi", respondi incontinente. - "Pois bem Santana" atalho <ir'B .,. ' , uo.
las, ag~ra Ja.maIs relaxado, percebi" "vamos ver como podemos agir para equili-

brar a sItuaçao naquelas bandas; veJo,que suas possibilidades eleitorais são pe-
quenas agora, mas confio na su.a capaCIdade.O Feliciano domina, senão a todos, a
quase tod?s os seus .companhelros naquela região, ele é forte e radical, você vai
sofrer ~Ultas acusaçoes, mas, como disse, confio na sua capacidade; vamos ver no
que v~ ~~; e tenha você meus parabéns e meu reconhecimento; com esta firme-
za voce Ira longe, Santana; meu governo não permitirá que o Feliciano lhe persi-
ga, ou aos se~s c,ompanheiros e amigos, apesar dele desfrutar no âmbito nacional
e estadual, ~rmclpal~ente ~a impre~sa, de muita força moral, pois é um homem
d: bem, mUlt~ ~es~eltado.... D~s?edi-me do governador Bias Fortes e me dirigi a
pe para a re~Idencla do cir. Fehclano, onde lhe transmiti todo o ocorrido. Já no
quarto anoteI as ~onversas tidas, principalmente as palavras, arrumei a mala, saí
sem ant~s despedir-me de dona Dolores, peguei o meu jeep na garagem e rumei
para Salmas, pa;:sando por Diamantina, Virgem da Lapa e pela minha fazenda
~orro Redondo , aq~:la ~esma que me foi doado por VÔBasílio. E viajei refle-
tmdo sobre as consequenclas do meu gesto, que não se fizeram esperar...
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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, a tal ponto, que o doutor Tancredo me sugeriu
certa contenção no trabalho de catequese, vez que, já se considerando eleito, pre-
ocupava-se-Ihe o acomodar em seu governo tantos interesses dispares, de prefei-
tos vinculados a outras legendas partidárias. Não obstante, perdemos as eleições
para governador, é bom que se diga desde logo.

Oficializada a candidatura Tancredo Neves a governador do Estado, parti-
mos 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 próprio candidato. Após horas de intermináveis con-
versações, acertou-se que os candidatos Lott, Tancredo e Clóvis, ausente Santia-
go 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 seguiríamos para a residência do pre-
feito Geraldo Santanna, o cel. Idalino à frente, onde seria servido um coquetel à
caravana e, em seguida, todos viríamos para a residência deste, o cel. Idalino Ri.
beiro, onde almoçaríamos.

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 cir. João Porfirio, 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, divisou, logo adiante, frente à residência do prefeito Geraldo Santanna,
uma verdadeira massa humana se acotovelava na praça, que se mostrava peque-
na, fazendo com que o carro que nos conduzia para lá se deslocasse sem parar. O
doutor Tancredo, sob calorosa ovação, tratou logo de fazer seu discurso ali.

As fotos a seguir espelham com nitidez e falam da verdadeira situação polí-
tica local.
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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 naquela quadra, e pela qual houvera sido eleito. Em tor-
no das candidaturas Jânio Quadros e Magalhães Pinto posicionaram-se, assim, em
nosso município, e região que tem Salinas como centro, expressivas figuras, como
o único deputado federal eleito, doutor Feliciano de Oliveira Penna, o vice-prefei-
to 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 comícios que Salinas já vira, com farta distribuição de farofa e bebidas.
Os ilustres candidatos e visitantes, pela palavra do governador Milton Campos,
candidato a vice-presidente, mandaram um emissário, o dr. Gerardo Renault, en-
tão vereador em Belo Horizonte, visitar-me em nossa casa, dia seguinte cedo. Ante
a inequívoca posição da corrente idalinista e a estratégia governamental de omi-
tir-se dentro 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, anulando-se, assim, a ação da secretaria de
segurança. 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.

o ceie Idalino se vinga ...

Na sala de visitas da residência do prefeito Geraldo Santana, o candidato a governador Tancredo Neves. num
gesto de conciliação, abraça o ce!. Idalino Ribeiro e o prefeito. ao lado do ce!. Nico Prates.

No interior da residência do prefeito Geraldo
Santanna, o candidato a governador, Tancredo Ne-
ves. sob~a~a o ce!. Idalino Ribeiro e o então gover-
nador ClOVIS Salgado, concitando-os à mesa para o
coquetel.

o ca~~id~to Tancredo Neves, então, faz eloqüente e
entu~laslico discurso do alpendre da residência do
prefeito Geraldo Santanna à aglomeração entusias-
mada.
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Elegeu-se governador do Estado o doutor José de Magalhães Pinto, não
obstante o professor Clóvis Salgado, de nossa corrente, houvesse sido eleito vice-
governador, enquanto Jânio Quadros se elegia presidente da República.

Os políticos de antigamente - Bias Fortes e
Tancredo Neves

Passados alguns dias, recebo um telegrama do dr. 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 dr. Tancredo teria ficado muito
endividado, principalmente no banco da Lavoura, dos "Farias". Por isso, a primei-
ra idéia que me ocorreu foi a de que o amigo Tancredo estava a me chamar por-
que certamente necessitava de alguma ajuda de ordem pessoal. Preveni-me com a
quantia de que dispunha e apressei-me, então. De jeep, alcancei Belo Horizonte
na tarde do dia seguinte.

Na manhã do outro dia, fui à residência do dr. Tancredo, naquela quadra,
lembro-me bem, na rua Maranhão. Imediatamente recebido pelo casal, dona
Risoleta à frente, 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 rece~idos pelo governador Bias Fortes no salão da galeria de
fotos de ex-governadores. A cabeceira de u'a mesa grande, o governador Bias For-
tes, 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 inu-
sitado do resultado. Essa UDN é muito perseguidora, vão persegui-lo muito.
Estamos preocupados por você. Por isso, queremos saber, o Tancredo e eu, do que
você precisa para safar-se nesse período de prováveis dificuldades."

Su.rpreso, demorei-me na resposta, mas refeito, raciocinei um pouco,
agradecI pela distinção e respondi: "governador, o senhor sabe quão mingua-
dos são os recursos de uma prefeitura como a de Salinas. Para mim, pessoal-
mente, não quero nada, mas se o seu governo puder socorrer nossa prefeitura
com qualquer recurso financeiro, para desafogá-la no período que se presume
negro, é certo que ficaremos muito agradecidos." - "Então, Tancredo", - dis-
se o governador Bias Fortes, já com a caneta à mão, a escrever - "é determi-
nar à fazenda que doe à prefeitura de Salinas dez milhões, em títulos contra
a Caixa. Se utilizados com parcimônia, como sei que os 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 dr. Bolivar Drumond. Ao mesmo tempo, cha-
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 dr. José Machado
Sobrinho e metade com o sr. Albertinho, Alberto Freitas Ramos. No dia seguinte,
voltei ao governador Bias Fortes e ao dr. 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 expectativa

Poucos dias após a posse do doutor José de Magalhães Pinto como governa-
dor, é bom que se diga logo, 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 massa 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
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DNOCS em Minas, cuja sede está em Montes Claros, com o que poderemos desen-
volver projeto político de maior dimensão em nossa região."

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 dr. Joaquim, onde ele estava, e, ao mostrar-lhe o
ato, ele não se conteve de pé, sentando-se incrédulo. No exercício desse cargo, o
dr. 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 ofício.
Precisava conversar com você sobre a estrada e preciso que você me forneça uma cópia da carla do

Tancredo. Estou viajando no fim da semana para Brasília e de lá para Forlaleza.
Se não for possível você dar um pulo em M. Claros, antes mande a cópia da carla.
Tudo mais vai bem. Lamentei não encontral.o, mas vim de avião e não posso esperal-o;
Um abraço do amigo Joaquim Costa Júnior
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NO GOVERNO MAGALHÃES PINTO
(1961-1966)
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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, agora, sim,
na fazenda Jenipapo, quando começo a receber insistentes bilhetes e cartas do dr.
Cândido Costa dando-me notícias do interesse do governador em conversar comi-
go e de atender nossos pleitos, dentre os quais, sua ênfase especial, o de um em-
prego (boca) para seu filho Syllo.

Talvez por perceber minha demora em dar sinais positivos a esses acenos, o
governador Magalhães Pinto, através do seu secretário particular dr. 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 arredio 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 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 dr. Magalhães logo
advertiu: "Vocênão, 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,
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
objetivo 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
informações ao senhor. Estou me afastando da administração, e muito provavel-
mente da política, por isso não devo e não posso interferir nesse tipo de relacio-
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namento." - "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
tratar de tais problemas, e o farei com muito prazer." - "Não, não serve. Vamos
deixar de rodeios. Vamos direto ao verdadeiro problema." - "O PR ficou muito en-
fraquecido no Estado com as últimas eleições, perdeu quase metade de sua ban-
cada, e lhe restaram duas lideranças políticas efetivamente fortes, você, na região
de Salinas, a maior do Estado; e o deputado João BelIo, em menor escala, na re-
gião 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 parti-
do Republicano perca sua maior liderança eleitoral em Minas, e se você se dispu-
ser a ir a ele, para advertí-Io de que está em entendimentos comigo, em vias de
concretizá-los, a menos que ele, Bernardes, se adiante nesse sentido, tenho certe-
za de que ele, lúcido, inteligente 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. Magalhães. - ''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-Io destituído
da diretoria do Crédito Real, por infeliz coincidência às vésperas do Natal - e o
induza a entender-se comigo."

Confesso que o pedido do dr. Costa em favor do seu filho, não foi acolhido
pelo governador, no momento, pois entendia ser "coisa da UDN comigo, que será
resolvido a seu tempo".

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.
Bernardes Filho, passada a euforia, percebeu logo que eu não estava ali à-toa.
"Tinha novidade ou aborrecimento", supôs ele com seu sexto e agudíssimo sen-
tido. Chamou-me ao seu quarto. - "Como vão as coisas para você, muitas dificul-
dades?" - "Muitas", respondi eu, "por isso estou aqui. Não há como sobreviver
politicamente 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." -
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"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 com o governador e ver no
que dá", atalhei. -"Seja cauteloso e seguro, altruísta, e não me envolva", encer-
rou o senador Bernardes Filho.

Depois de algumas brincadeiras com os visitantes e uma boa conversa, sem-
pre instrutiva e construtiva, com o professor Clóvis Salgado, fui para o hotel. Ali,
procurei rascunhar o resumo das conversas que tive durante o dia, procurando
sempre anotar as mesmas palavras então utilizadas, o que se tornou hábito por
toda minha carreira política. Na manhã do dia seguinte, fui ao palácio das
Mangabeiras onde imediatamente conversamos, o governador e eu, analisando a
conversa com o senador Bernardes Filho. Afinal, chegamos à conclusão de que o
governador deveria mandar, imediatamente, em visita oficial ao senador
Bernardes Filho, o coronel chefe da Casa Militar e aguardar os desdobramentos
dessa iniciativa. Feita essa visita, logo no dia seguinte, fui chamado à presença do
senador Bernardes Filho onde já encontrei o professor Clóvis Salgado. Ali, chega-
mos à conclusão de que a visita, feita em nome do governador pelo coronel chefe
da Casa Militar deveria ser imediatamente retribuída pelo senador Bernardes Fi-
lho, como reza o protocolo antes invocado. O senador não se opôs, ao contrário,
julgava-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
palácio das Mangabeiras, para onde rumamos. O governador nos recebeu à entra-
da do palácio e foi nos conduzindo para a biblioteca, em cuja entrada eu e o pro-
fessor 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
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da biblioteca, anunciando-nos o estabelecimento de uma convivência entre o go-
verno e o partido Republicano em nosso Estado. O governador fez um resumo das
conversações ao vice-governador e a mim, sob o olhar atento do senador Bernardes
Filho. Acertaram,' em princípio, que o partido Republicano passaria a apoiar o
governo dali em diante, inclusive, participando dele, e suas bases municipais pas-
sariam a ter tratamento de "companheiros", conforme se estabelecesse em "crité-
rio 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 Inten-
ções", 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, cuidei logo de indicar, como combinado, os cargos munici-
pais em Salinas e os nomes para os quais deviam ser logo nomeados, o que real.
mente ocorreu nos dias seguintes, 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 contaeto
com o governador Magalhães Pinto 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 recri-
ados sob forte e indesviável hierarquia; 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. Es-
tou achando a coisa muito difícil de se contornar e tornar efetiva a combinação
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 ur-
gência, 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 deslocar 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, também, se esse nome
agradaria ou não ao Arthurzinho e ao Clóvis! Não me fixei em nenhum nome ain-
da, pois não disponho de elementos para decidir com segurança. Esse João Bello
continua a falar de mim, sem me conhecer. E que diz você de tudo isso, não fala
nada, é só ouvidos?"
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o secretário de Viação e Obras Públicas

- "Governador, vamos por ordem, se me permite. O professor Clóvis Salgado,
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 nenhu-
ma 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, primeiramente em relação a da. Lia, de quem o pro-
fessor Clóvis, além de esposo dedicado e amigo, é, por justiça, grande admirador e
incentivador de sua avantajada 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 pelo
seu próprio temperamento, irrequieto, não tenha se dedicado tanto quanto o casal
merece, como o senhor poderá fazê-lo. Vamos, então, deixar de lado as desconfian-
ças dos outros em relação ao prof. Clóvis, e resolver os problemas segundo sua im-
portância. Primeiro, o provimento da secretaria de Viação. Quem deve ser? O de-
putado 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 convencesse o prof. Clóvis a convidar, em seu nome, go-
vernador, o Lúcio para secretário da Viação. O Lúcio, embora um tanto comodista,
é um homem de bem, bacharel em direito, com boa cultura ..." - "Qual é o telefone
da residência do Clóvis?" - Passei o número pedido e o próprio governador Maga-
lhães Pinto telefonou para da. Lia, na minha presença, e, depois dos cumprimen-
tos, 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.

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

215



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

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 partici-
pação 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 Bello 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. Vocêtem que ficar comomeu oficial de gabinete por enquanto, para,
em seguida, ser nomeado chefe do serviço de assuntos municipais." Continuei re-
sistindo para, afinal, confessar ao governador que eu não tinha recursos para
me manter em Belo Horizonte com a família. -"Eu mando os meninos (seus fi-
lhos) completarem os recursos necessários à sua manutenção aqui". Não tive, por-
tanto, como continuar recusando a convocação.
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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 Mag~hães e se~ dar-
lhe detalhes, dispensei a ajuda que se prontificara a me proporClOnar.No mes se-
guinte, por razões que não vêm ao caso, também dispensei a contribuição do se-
nador Bernardes Filho, via Sotrec.
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TITULO DE TITULO DE

o Governador do Estado de inas Gerais resolve

.. \ \

o Governador do Estado de Minas Gerais resolve

nomear, nos têrmos do artigo 14, item li, da Lei n9 869, de 5 de julho,
nomear, no têrmos do artigo 14, item li, da Lei n9 869, de 5 de julho de

(

1952, o Sr, GERALDOPAULINOSANTANApara exercer, em comissão,

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

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

e,)i de

Doc95-1

de 1963,

de 1952, o Sr. GERALDOPAULINO SANTANNApara exercer, em comi~

Permanente, Tabela 1, lotado no Palácio do Govêrno.

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

Doc98-1
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"Protocolo de Intenções" ou
"Critério de Convivência"

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 estabelecimento
de regras de convivência previamente definidas. Então, para se "contornar" a contra-
dição, resolvemos criar o título de "critério de convivência", que, no fundo, era a mes-
ma coisa, "protocolo de intenções", uma simples questão semântica. Mas que pegou,
não só para aquele, como para governos seguintes. Coube a mim, discretamente visa-
do pela desconfiança udenista, representada pela figura singular, culta e simpática do
secretário Paulo Campos Guimarães, da Casa Civil, a elaboração e aplicação de um
"critério" que, embora atendendo aos partidos agora coligados ao governo, não signi-
ficasse virtual quebra de compromissos de campanha do governador Magalhães 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, subscritas pelo secretário Roberto Resende,
da Agricultura, em cujo cabeçalho aquele apôs a seguinte observação: "Achomuito
bons os critérios aqui estabelecidos. Acredito que o governador ganhará
tranquilidade com eles, e nós, que até agora temos nos conduzido por intuição
própria, encontramos, neles, um itinerário seguro. Abraços J. Monteiro e R.
Resende. JJ

Do<: 147"2
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PESSOAL. URGENTE . 23 . IV . Snr.GeraldoSant Ana, desejoatenderdesde logoos casos líquidos.
J. MagalhãesPinto.

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 Gonçal-
ves Filho, os casos considerados "líquidos". Dentre dezenas de recomendações em
meu poder, destaco estas:
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A paixão política municipal se sobrepõe a tudo
e a todos

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 diz o quan-
to apaixonante é a política municipal.

Conspirava-se contra o governo João Goulart, o que culminou com a Revo-
lução de 64. O civil brasileiro que, a nosso ver, detinha maior prestígio junto aos
militares era, inegavelmente, o deputado federal Bilac Pinto e os fatos que se se-
guiram à época, confirmaram essa nossa convicção. Pois bem, certa noite, já tar-
de, alguém do gabinete militar veio ao nosso apartamento convocar-me à presen-
ça do sr. governador, no palácio da Liberdade. Assustei-me ao chegar ao salão ver-
melho do Palácio. Lá se encontrava a mais alta cúpula udenista em torno do go-
vernador, o deputado Bilac Pinto à frente. O governador, logo em seguida aos cum-
primentos, 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, certamente, 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 aplicaç~o do "crité-
rio 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 correções e elogios do secretário José Monteiro, e apro-
vação do governador." - "Como poderiam vocês elaborar um critério de convivên-
cia sem que antes soubessem o resultado de sua aplicação?", indagou, para espan-
to e perplexidade de todos, o deputado Bilac Pinto. Ante essa posição, tão apai-
xonada, o governador Magalhães Pinto atalhou, e voltando-se para mim, dis-
pensou, 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".
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Outro destaque de paixão política municipal:

Belo Horizonte, 02 de junho de 1989

Caro Secretário

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 Cândido.

Ele nãoa fechará por três razões: 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, uma praça de esportes, um colé-
gio, uma biblioteca, 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-
c~encia e a probidade da funcionária Luciene. Tudo que se está f~
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

Doe 146-3
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ga-se que ela insulta o Prefeito. t 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, como vê.

A política do Prefeito é só a perseguição.

Ele dispensou uma servente, com mais de dez anos de
serviço. Ela foi à Justiça e esta ordenou a sua reintegração. Ele,
então, a removeu para0 outro 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 e!
ta a mina dágua que serve à sedé, 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 q:.Ienão tiraria o lixo. Engoliu o apito, como o engolirá no
caso da EMATER e no da servente. Ele é uma gabola.

A impossibilidade do deafazimento da remoção enquan
to a funcionária estiver em licença está sendo incorretamente usa
do. O que é defeso é a transferência contra £ servidor. Não a que
este peça. Nem mesmo se trata de transferência. Trata-se de tor-
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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 vo
tos. Eles vão dividir o tempo do mandato. O Vice-Prefeito,do PFL,
estará na Prefeitura nas futuras eleiçôes de parlamentares e go -
vernador.

Por tudo que foi exposto, verá que necessitamos de re-
estabelecer imediatamente o eqpilibrio 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 cur
so. 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 Pr~
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 projeta-
va nacionalmente.

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 "Correias", no Estado
do Rio, casa de descanso de Bernardes Filho, noite adentro, para saber dele se ti-
nha alguma restrição à nomeação 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 recebidos e acomodados pelo seleto corpo de serviçais em lu-
xuosos apartamentos, enquanto meia dúzia de casais amigos do senador, ali
também hospedados, se divertiam em drinques, jogos e cinema privado. No dia
seguinte pela manhã, Arthurzinho ouviu minha consulta, feita em nome do
governador, e se mostrou não só de acordo com o ato como desvanecido e gra-
to 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 poso
sibilidades do Estado, a administração no governo Magalhães Pinto foi reconheci-
damente 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, tão populoso
como a própria cidade. Para inaugurá-la, trouxemos o governador Magalhães Pin-
to a Salinas.

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

Recebidono aeroporto local, que ficava no bairro São Geraldo, descemos,o cel.
Dubinha e eu, na companhia do governador até 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.

População recebe o governador Magalhães Pinto à saida da ponte, cujo percurso foi feito a pé por sua exce.
léncia, Geraldo Santanna e Dubinha.
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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.

"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-

Calmos ou cheios de ansiedade, aqueles movimentos se refletem no 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, TIO 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

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, Churchill, Bem Bella, Tito, Chu en-Iai, De Gaulle, 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 tr~uxe, na filosofia do Rodrigo, a razão de seu próprio nome. Isso
vem há anos. Ali não se batiza lUnpássaro 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, TIO 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.

com

Foto dos convivas, vendo'se o governador à cabeceio
ra da mesa.

Vista da ponte pelo lado de baixo da barragem, construída por Enéias Batista.

. . À s?bremesa yronunciei o seguinte discurso, respondido de improviso,
mdisfarçavel emoçao, pelo governador Magalhães Pinto:
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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 km2, 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 km, Salinml-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
os conduzirão à vitória, queremos lhe dizer que enormes são os obstáculos e convencidos
estamos de que só o seu inquestionável prestígio pessoal poderá fIOS levar à vitória. Con-
fiamos em que, se aceito agora o presente mandato, Vossa Excelência que sempre terá no
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 movimenta 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 lhe antepunha no socorro ao amigo a que se entregava por
inteiro, não obstante, selecionava-os como poucos o sabiam. Destaco aqui o quan-
to 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.

A visão do administrador (OU do político)

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."
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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 telefo-
nar, pela manhã ou à tardinha, salvo problema de maior dimensão ou urgência

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 tal. .." -
"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".

o cartório em Montes Claros

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, o gover-
nador Magalhães Pinto também 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. Imediatament.e introduzi-
dos à sala do governador Magalhães Pinto 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 solidarie-
dade a ele, de cada um dos deputados que, àquela altura, compunham o bloco de
sustentação do governo; um a um, nenhuma surpresa trazia o deputado Jorge
Vargas para o governador, até que surgiu o nome do deputado Arthur Fagundes
de Oliveira. "Quanto a este", afirmara o deputado Jorge Vargas, "mandou dizer,
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sem nenhum constrangimento, que estava solidário com o governador Magalhães
Pinto em qualquer circunstância, 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 vir-
tude 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 possível."

Surpreso com o fato que nunca me passou pela cabeça, despedi-me do go-
vernador e fui para o meu trabalho. Na manhã seguinte, findo o despacho ro-
tineiro, o governador me cobrou a resposta do professor Clóvis, insistindo na
necessidade de deflagrar o processo, a essa altura, já disposto a nomear qual-
quer 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 governador. O melhor se-
ria 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 ato.
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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 os 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.

o senador Bernardes Filho e o dr. José Aparecido de
Oliveira (Recordação do presidente Arthur Bemardes)

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-
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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 longo des-
ses anos, voltamos a nos encontrar e conviver, em 1982, como integrantes da cú-
pula do governo Tancredo Neves, e, agora, em 1999, como membros do conselho
de administração da Cemig, para o qual fomos convidados pelo governador Itamar
Franco, ao argumento de que o fazia porque desejava compor aquele conselho com
"fi t ' ." d E t d19uras no avelS o nosso s a o, 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,
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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 pror-
rogação do seu mandado, para o que passou a manter diversos contatos políticos,
notadamente com lideranças da Assembléia e especialmente com o doutor Pio
Canêdo, cujas conversações resultaram-se infrutíferas, mais pelas reações
udenistas a uma possível aliança com o PSD. Sem êxito a movimentação
prorrogacionista, inclusive e principalmente pela manifestação pública, em senti-
do contrário do presidente Castelo Branco, partimos para a campanha política
visando a sucessão, com a candidatura do doutor Roberto Rezende ao governo do
Estado. Afastada a candidatura do dr. Sebastião Paes de Almeida, foi ele substi-
tuído pelo doutor Israel Pinheiro, que se elegeu governador.
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NO GOVERNO ISRAEL PINHEIRO
(1966-1971)
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Na Assembléia Legislativa

Não pude fugir ao dever de me candidatar a deputado estadual pela Arena -
sub-corrente do ex-PR - concitado que fui, insistentemente, 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 en-
tre 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 obstante, de
tempos em tempos, "cartas anônimas" - de autoria amplamente reconhecidas -
são dirigidas, ora a altas autoridades contendo denúncias inverídicas e absurdas,
ora a mim mesmo, contendo ameaças...

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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Na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais fui logo eleito presi-
dente da comissão de finanças e das comissões conjuntas, estas, inovação revolu-
cionária 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 MDBficou 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 destacava-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, de-
pois de fazer pesadas acusações a este, pediu ao presidente que promovesse a cas-
sação do mandato do governador Israel Pinheiro, que, por sinal, a tudo ouviu pa-
ciente 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 sub-
metidos a uma espécie de "lavagem cerebral", apaixonados 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, en-
quanto 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 Pinheiro, por ter se exposto mais,
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das melhores e mais completas figuras 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 des-
pacho ao secretário da segurança, o cel. Murgel, do Exército. Por sinal, no discur-
so de posse como secretário da segurança, a cuja solenidade estávamos presentes
eu e outros deputados, o coronel afirmara que, no exercício daquelas altas fun-
ções, só "devia atenção e satisfação ao Exército Nacional". Depois de ler meu
pedido e refletir um pouco, disse-me o governador Israel Pinheiro: "ô Santanna,
acho melhor não autorizar seu pedido; 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 nossa Minas Gerais...

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:

Doe 144-1
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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 DESAFIO 00 NORTE
DE 11 AS

(Díanl..... pronunciado ~Iq nq.utado
Gftow;ldoS.nlaua. - ARESA lIG. A__ -

1011'. UstalaU,.. cio Eatado de .U••••

u~nl ••• l'~1l1

BELO HORIZONTE
1970

- 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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COM O DOUTOR MAGALHÃES
PINTO NO MINISTÉRIO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES

(1967 -1968)
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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 al-
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-
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
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com a confirmação pelos técnicos da desagradável notícia e passamos a discutir
desvairadamente, ante a impassibilidade e o silêncio 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
evento.
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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
Alkmim e o dep. Geraldo Santanna, servidos por da.
Calú.

Solenidade de inauguração da agência local do BNB.

o Caminho de Volta ou .~ Travessia do Deserto"

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

Outro ãngulo do almoço às autoridades na residên-
cia do dep. Geraldo Santanna, vendo-se em primeiro
plano, o 2° sentado, o dep. Walter Passos.

Na mesma solenidade de inauguração da
agência do BNB, discursa o secretário José Maria de
Alkmim em nome do governador Israel Pinheiro.
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o governador Magalhães Pinto e o deputado Geraldo Santanna, vendo-se ao fundo o ce!. Antônio Gonçalves
Quaresma.

~a 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.
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Na residência do sr. Geraldo Santanna, o dr. Rubens Vaz da Costa com o governador Israel Pinheiro e o autor.
vendo-se. ainda, o secretário Feliciano Oliveira.

Já na inauguração da agência do BNB, o dr. Rubens Vaz da Costa ao lado do ministro Magalhães Pinto, do
governador Israel Pinheiro e do secretário José Maria Alckmim, vendo-se, ao fundo. o deputado Geraldo
Santanna e o sr. Eloy Gonçalves Quintino.
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o lado humano

José Paulino Prates ("Zepola"), 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 a
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 "Zepola", 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 com-
prar essa casa, veja quanto a dona quer, e mande passar a escritura em seu nome,
a escritura em seu nome, repito, senão "Zepola" a vende na primeira volta que
der por aí." "Biela", com o dinheiro do aluguel e a incumbência, saiu chorando,
mas cumpriu toda a missão. A casa foi comprada por 4 contos de réis pagos por
VÔBasílio, Há pouco, fui procurado por Sizinio Brito que, assustado com um es-
petáculo 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, "Zepola" 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 "Zepola", e mais
tarde "Biela", deixando a casa aos filhos, hoje conservada com amor pela Íris. Ao
meu turno, socorria "Zepola" com pequenos, mas constantes recursos financeiros,
conforme documentação em meu poder, por sinal, jamais exibida aos filhos. Éra-
mos "Zepola" e eu como irmãos, tidos como filhos de vô Basílio, como o era tam-
bém Carrinho (Carlos Ferreira Paulino). De forma que sempre estávamos juntos
em qualquer circunstância, para o que desse e viesse.

A singeleza reinante no lar de "Zepola", porém, só não expunha a família à
comiseração pública dada a presença e cobertura soare-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, comojá o disse, ao contrário da Íris, desertou para outras plagas,
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tornou-se um trânsfuga e ninguém ~ais se lembrou de sua exist~nci~, Não
obstante toda dificuldade da família, a Iris sempre socorreu a todos ate hOJe,com
o resultado de seu trabalho e de sua destemida dedicação,

Pois bem, findo o almoço às autoridades em ~ossa residência, entra pelos
fundos da casa a nossa queridíssima, a saudosa ""BIela"", chama-me a um quar-
to 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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I;.1
I

ldI:lItIlI'n i
I

Iris :~. I. . I
não O c'onseguí. O J~sé está .pr;s'o' I! ElU 'Já fiz tudo pEra sOlta-lo,por~:.1

:. pieste atenção tias" mlrihas recomenda'çõesl ..!.: ' .. :., .: 1
" . Tudo.devo' ser feito por intermédio do 'ersico Santana I

que j~ e~ta a par do BSSuntO e nos ajudando. ' . , ,','. '1
'.~!., .. '. Procure com.~le':di~ .15 os Ministros Magalhaes' Pinto ~e I
"':;:"':~:~~ Albuquerque e tambemO.:D~Jlut!ldO110ntelro de Castro qUe' atende~do ~J
.'. .I";llQ~'l1o d G 1 . . Il');::~"I'." i o era. do Santana estev~r comigo aqui em Brasl1io .tra tllndo do BJl.1

. '.! autn~ •. ca~o ,voe; julgue conveniente pode contar o mamoõe ir com ela ~
'~~~r.~~ençe:. dààhe 'pessbal~' w.J~1hõpon iJ1TtRi-'~'hI'O'~~'~';.. '. ;.' .-;.'.•. ,: :)
.' .1 ':' , .' '. " 'U>1I IN ,GERJ\LDO, néO se es-

queça; .' ... . 'i '. ' ":
" • : I

, ,', Voetl nao deva afpbar-se para que a Il:nmaõ e' opapei não ~ ;

venham sofre maiores .consequ;nC1iJ. Estou aqUi atento e cuidando' de tud'O~

: -ele vai bem de saúde • Se Deus? uizer tlldo ho de sair-ee bem~.' ~
, . I

. Tenha_muito cu1d~do em dar aOS nossos pais essa nO~iQia,1
não s e1 se 1 d-e es po erao tor conl;~c1meIlto da prisio do José. Isto fica J
a seu cargo. N~da de procl~itaçõ?s. Tenha calma c b~stente' prud;ocIa •...

6 Geraldo est~ vIvamente Interes~ado, converse oom ;1e separad£'meot" em.]

meu nome. H O S T R E A t,L E :'ESTA C A R TA'. I

Aguarde ahÍ 8 chegada desse pessoal.

abraços do seu mano.
_ f.!? .

~"'rC •.•V
Lf-rerOldO-

Basllla.,9.8.68

\
Ul.'OO.Ooo.~r
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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
contínuo, adentrou-se no quarto o deputado Monteiro de Castro que, ao meu lado,
assistiu ao constrangido ministro Magalhães Pinto acariciar a cabeça de "Biela",
procurando confortá-la com a promessa de que, juntamente conosco, iria procu-
rar 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
aflita, 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
sangravam nos seus joelhos: - "Isso é de tanto rezar para que um filho de Deus
tire meu filho da cadeia, cir.Magalhães." - Desnecessário dizer que as festas aca-
baram 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 cir.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 circunstâncias amigos leais perenes a sua
disposição. Abraços fraternais- Paulo Paulino Prates, Iris e Geraldo."

Ai 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
cel. 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: "ô 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, também 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 a sua casa onde, comoas outras autoridades, ficarei hospedado", encer-
rou o dr. Israel.
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Assim, dessa conversa emblemática, foi preced~da a visita do.governador Is-
rael Pinheiro ao seu companheiro e amigo, cel. Idahno, 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 Costa
teve duas particularidades: a de ser o quarto título que Salinas co~~edera ao lon-
go de toda sua história; e a de estare~ presentes ao evento um mImstro de E.sta-
do, o das Relações Exteriores do BrasIl, e um governador de Estado, o de Mmas
Gerais, o que provocava dificuldades protocolares.

Lembrado por mim no discurso de sauda~ão, o de .agradecimento do pre-
'd t Rubens Vaz da Costa deu ênfase mUlto espeCIal ao fato de ser ele,SI en e , . . ,. O
naquela hora, o quarto cidadão honorário deste centenano m~mClpIO. A pro-
tocolo não permitia que o governador do Estado fosse ao recI~to da c~mara
municipal se não fosse ele o prin~ipal ho~:na~eado. Isso .obngou a c.~mar~
municipal a fazer-se reunir em mmha resIdencIa onde .entao, em reumao es
pecial, outorgou o título de cidadão salinense ao preSIdente Rubens Vaz da
Costa, presentes à solenidade, além de todos os ve~e~dores: o g~vernad~r Is-
rael Pinheiro, o ministro Magalhães Pinto, o secretano Jose Mana AlkmIm, e
diversos deputados federais e estaduais.

Coube então ao presidente da Câmara, o jovem Francisco ~e Assis Pereira,
com apenas 20 anos de idade, hoje conhecido como capitão FranCISCO,a honra da
entrega do diploma ao homenageado principal, Rubens Vaz ~~ Costa,_e, que, por
lamentável equívoco ou por absoluto desconhecimento da edil~d~de,nao se ho~e-
nageou com a mesma láurea o governador do Estado nem o mImstro das Relaçoes
Exteriores.

Aliás, a presença de tão ilustres personalidades à mesa onde foi servido o
almoço causou um transtorno dos diabos, só contorn~d? pela lhaneza e compre-
ensão de Israel e Magalhães que, não obstante adversarIOs, mand~am o .protoco-
lo às favas, dispensando os destaques que o cerimonial do paláCIOda LIberdade
não podia desconhecer.

É de se ressaltar que os vereadores de Salinas, na legislatura seguinte, tal-
vez por ciúme de outras câmaras municipais, a singularidade invocada com tanto
ardor e orgulho na ocasião, de ter sido o presidente Rubens Vaz da,Costa o qu~t.o
agraciado em toda a história de Salinas foi pelos ares, e, de uma so vez, num um-
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co projeto de lei, concederam logo títulos de cidadãos honorários a cerca de 20 ci-
dadãos. E daí para cá, só Deus sabe quantos e como, e a quem outorgaram esses
títulos em nossa terra.

Por outro lado, justificado por substancioso currículo que me foi cedido pelo
banco do Nordeste do Brasil e 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 minei-
ro ao doutor Rubens Vaz da Costa.

A cerimônia de entrega do citado título tomou-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 discurso de agradecimen-
to para, afinal, convocar a comunidade mineira a iniciar um debate sobre o "cres-
cimento demográfico e sua repercussão na economia nacional". O governador
Israel Pinheiro ofereceu ao homenageado um almoço em palácio, restrito a pou-
cos 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)
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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, confiar-
me uma recomendação ao presidente Camillo Penna, da Cemig, sobre a possi-
bilidade 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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DO DEPUTADOS

/, ....•..

4._

lOU-I'"

Prezado dr. João Camillo Penna,
Saudações atenciosas.

Permito-me solicit~ sua atenci.osa acolhi~a ao dep. Geraldo Santanna, pessoa dinâmica, que há muito vem
I~ando pelo ~esenvolvlmento da area do Pohgono. 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 de-
putado Ivo Morais a representação majoritária da nossa região. Passei a fre-
qüentar Belo Horizonte somente quando das reuniões da Arena, de cujo
diretório estadual era eu membro. Não obstante, quando da ocorrência de pro-
blemas mais graves, eu me encontrava com o governador Rondon Pacheco em
Palácio, cujo governo, é de se ressaltar com ênfase, se fez inigualável para a
nossa região norte-mineira.

De larga visão e tirocínio, o governador Rondon Pacheco dotou o norte de
Minas de energia elétrica, inteiramente às expensas do Estado, já que qualquer
investimento 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, em menor escala, porém. Conceito já repassado a mim,
anos atrás, em 1963, pelo então diretor do DERIMG,hoje deputado federal Elizeu
Resende, com base em estudos 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 depu-
tados Aécio Cunha, Francelino Pereira e Ivo Morais. Aos cumprimentos, saudou-
nos com alegria sempre contida pelo respeito que emprestava à majestade do cargo,
com a observaçãode estar "recebendouma bancada de grande significaçãonão só nu-
mérica, mas sobretudo moral". Saímos da audiência com o problema resolvido.

Eram raros os meus encontros com o governador, sempre solenes, inobstante
francos, diretos e produtivos, mas ao final do seu governo, numa visita sem obje-
tivo prático, trocamos considerações genéricas sobre política e administração. O
governador pareceu-me meio decepcionado, talvez com Uberlândia, quando, de
repente me observa: "...dentro das limitações 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 entusiasmados e reconhecidos..., que diz
você, Santanna, com toda essa sua experiência?" - "O senhor atendeu a tudo e a
todos, e a Minas, talvez como nenhum outro governante. Poucos são capazes de
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avaliar a verdadeira dimensão do seu governo. 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 intimidade com o poder". Nossa conversa foi mais ou
menos essa, não a registrei, mas tenho 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 indepen-
dente, decidido e objetivo, direto e corajoso, ainda que em circunstâncias extre-
mamente 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 socorreram nas circunstâncias por
que passara o Pais.

Encerrado o seu mandato, 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 exem-
plar serenidade e austeridade, e respeito ao cargo...
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NO GOVERNO AURELIANO CHAVES
(1975-1978)
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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 Legisla-
tiva, sua escolha como líder de governo, e sua convocação para substituir a singu-
lar figura de inteligência, de intelectual e de espírito público do deputado Oscar
Dias Correia, como secretário de Estado da Educação e Cultura, não se consti-
tuiu em nenhuma surpresa. Daí para cá a história contemporânea testemunha sua
carreira irretocável de homem público, sustentada e destacada pelo apego a prin-
cípios éticos e morais, aos quais jamais renunciava ou sequer fazia 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 nossa relação, quer pessoal e de amizade, esti-
véssemos ou não em posições antagônicas em relação ao poder, sempre nos enten-
demos, nos admiramos e nos respeitamos. Como governador do Estado Aureliano
Chaves, nosso relacionamento foi relativamente discreto, já que tínhamos na As-
sembléia um representante, o então deputado Antônio Soares Dias, por sinal de
triste lembrança. Cabe-me ressaltar aqui episódios que distanciam e caracterizam
o político menor.

277



----------------------- ..•------------------------
o Caminho de Volta ou .~ Travessia do Deserto"

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, alcancei-o de saí-
da 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
daquela 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
presidente Antônio Dias logo me dizendo que, não obstante sua insistência e seus
apelos, 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 telefonema 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 governador que, lamentando tanto tempo de ausência, foi
indagando do que estava a me levar à sua presença. Relatei ao governador o pro-
blema que, pela sexta vez, como me informara o presidente da Assembléia Antô-
nio Dias, lhe fora submetido e não solucionado como eu desejava. - "Meu caro
Santanna", - atalhou o governador - "lamento ter de lhe confessar que esta, ago-
ra, trazida por você, é a primeira vez que ouço alguém falar sobre o assunto. Dra.
Esther, por favor, ligue-me com o dr. Verano." Ao prefeito de Belo Horizonte, dou-
tor Verano, o governador Aureliano Chaves relatou o fato na minha presença e
determinou a imediata solução 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 até o dever de difundir o episódio.

Aliás, faz sentido relatar aqui a razão maior que nos havia levado a apoiar o
lançamento da candidatura e eleição de Antônio Dias a deputado estadual.

Fui procurado em Montes Claros por Geraldo Figueiredo, pecuarista de lar-
ga dimensão e chefe político de então em Capitão Enéas. Disse-me ele: - "ô xará,
estou querendo lhe propor um negócio. Vocênão é candidato, nem tem um de sua
terra. Vamos eleger um rapaz daqui, o Antônio Dias, que além de pertencer a fa-
mília amiga é advogado novo e solteiro, não tem filho para educar nem tratar,
podendo, assim, lá em cim,a, dedicar-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 estudos na capital, cheguei rapidamente à conclusão de que
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era realista e válida a observação e a convocação de 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 en-
tendia.

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 beneficio do governo para lá e todos eles só pensam em candidatura a depu-
tado 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 pro-
blema e apoiarmos o Dias. Mas o nosso "Zuza" estava certo, deu no que deu... sete
mil votos jogados fora. E o mais importante é que a colocação do "Zuza" prevale-
ce até hoje. O Dias, depois de tudo, não conseguindo ser prefeito de Montes Cla-
ros, 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"

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-
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nacional.

Belo Horizonte, 02 de setembro de 1992.

ASSEMBWA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Meu caro Presidente Itamar Franco,

semelhantera e das reações de nosso povo, não testemunhei crise

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

à atual, pelos fatores que a desencadearam e pela gravidade de
suas consequências no seio da população.

governo que, sucedendo ao colapso moral que a todos atingiu agora,
venha realmente iniciar uma nova era.

Espectador atento, há décadas, da vida pública brasilei -

A despeito de quáisquer dificuldades nao 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
_1 ... Dai já estar o senhor agindo em consonância com a vontade

guem.

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 o~ervações que se se-

-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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Ocorre-me que o cidadão brasileiro, de variadQs matizes,
campo material,já nao prioriza, neste momento, realizações no

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

a entender
malversação

rao afinados com a grandeza da missão que o Destino está a lhe
confiar como seu condutor.

Esta aspiração generalizada que é sentida, mas nao ex-
I'~<:;'

pressada ainda, não poderá ser ~e8, sob pretexto aI -
gum.

Ao senhor não estará reservada a missão de ser tão-somen, -
te o Presidente do Brasil, até porque o atual também o foi ...

Assim ele poderá tornar-se severo no julgamento
se frustrado no que tange à fisionomia do próximo governo.

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

por

11nha

abraçoum

interesses

admiração,CO~ ro,~nOV'd'

(~ Santanna)

E se por infelicidade alguém do governo destoar da

amigo do

servações, dentro do quadro de incertezas e preocupações
que passa a Nação brasileira.

internacionais.
giões, mas também alimentados por acontecimentos e

Em rápidas pinceladas, são estas minhas primeiras ob -

Valerá, portanto, o sacrificio de projetos pes-
soais, e até de idéias, na preservação da unidade nacional.

moral e ética que caracteriza sua pessoa e que certamente dita-
rá a imagem de seu governo, então o senhor correrá o risco de
ver a instalação de um processo de desint:gração nacional, ago-
ra incipiente, que se desenvolve em sentimentos de grupos e re-

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 cam
po das reformas básicas, estruturais e necessárias à mudança de
comportamento de um povo, fatalmente conduzirá a Nação àquele apo-
io.

Na
qualidade de "o eleito", sera o responsável por um "Novo Tempo" .
O responsável pela reorganização da vida pública, econômica 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 concret!
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.

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

Bem antes desta carta ao vice-presidente Itamar Franco, pronunciei o se-
guinte discurso na Assembléia Legislativa, cuja cópia foi apensada a ela.
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MinardiDAT.:

DA TILOGRAFlA .Ih
DETAQ "'1

ASSEMBLéIA LEGISLATIVA DO ESTADO Dl! MINAS OI!RAIS
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA

RI!UNlÁO: Reunião Ordinária Deliberativa
FIH: 14:20 TAQ" Wandisa

DIA: 17 06 92
FI..: 1

Senhor Presidente.

Senhores Deputados.

Collor, decorrente de fatos que, pelo seu inusitado,vêm cho

restritas a pequenos clrculos, sobre uma possivel renúncia

Recrudescem pelo Pais afora as discussões, antesO Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz)- Com a pala-

vra o »Xll Deputado Josá Leandro. pausa) Na Sua ausência, com a
palavra o Deputado Geraldo Santana.

O Deputado Geraldo Santana. (lê)
ou impedimento e consequente substituição do Presidente

cando a opinião pública.

Do mesmo modo, certos seguimentos da sociedade e~

10
tariam ousando discutir sub-repticiamente formas daquela

11

12

13

,.

,.
17

I.

'9

substitUição, num claro menosprezo is normas constitucio _

nais que regem a matéria.

É Vice-Presidente da República o eminente homem p~

blico Itamar Franco, cujo temperamento estaria sendo objeto

de questionamentos por parte de'grupos que temem por difi~

culdades àos seus interesses menores. É que, com sua event~

aI ascensão i Presidência da República, estão a ver em Ita-

20 mar Franco um "empedernido nacionalista mineiro, da velha
21

26

27

2.

linhagem de Arthur Bernardes e Gabriel Passos". Aqui, cabe

a observação: feliz o povo que tem entre seus lideres maio-

res algu~m que, como Itamar Franco, baliza seu comportamen-

to e sua visão de estadista na conduta ereta e patriótica do

Presidente Bernardes, bastando-nos lembrar a posição adota-

da por este ilustre brasileiro em relação i Hiléia Amazõni-
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

A dimensão da crise moral que abala a Nação e faz

perplexo nosso povo não justifica ainda a discussão da renú~

cia ou do impedimento do Presidente, mas a controvérsia da

substituição do Presidente fora do enunciado constitucional,

por impertinente, se constitui num desrespeito aos titulares

da Presidência e da Vice-Presidênci~ da Repúbllca,e se tran~

forma num atentado às nossas instituições democráticas, sus-

tentadas pela Constituição, afigurando-se, igualmente, numa

ofensa grave à inteligência e .à cidadania do nosso povo.

Esperávamos que .Minas " pelas suas vozes mais auto-

rizadas e representativas, se apressasse em manifestar-se co~

clamando a Nação para pôr-se cm yigilância na defesa dc nos-

sas instituiçôes e da Constituição vigente, advertindo-a nao

só quanto.ao despropósito do debate de formas de substitui _

ção, eis que a Lei Maior já a de'fine"com absoluta clareza,c~

mo da gravidade do seu desfecho - uma adyertência séria e

enérgica a.todos para uma reflexão que nos reconduza à ra-

zao, a lei e à ordem.

Mas como nossa Minas tem se mostrado si lente e

talvez perplexa ante a gravidade do momento, venho alertar as

forças democráticas de nosso Estado, e por que não da Nação

Hrasileira, para o risco que corremos em face de nossa omis-

são na defesa do estado de direito que se construiu com tan-
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ta dificuldade, sacrificio e dor, inobstante, capaz de nos

colocar hoje entre as Nações mais civilizadas e democráticas

do mundo.

A história nos revela que nas grandes dificuldades

por que .passou a Nação brasileira, Minas acorreu com sua pa-

lavra e sua açao serena e equilibrada, mas cor~josa, de ad-

vertência e de chamamento à ordem, ao caminho mais convenien

te e patriótico, sem se preocupar com a pessoa imediatamente

beneficiária, mas com o interesse maior de nossa Pátria, re-

chaçando de forma clara e viril qualquer tipo de contenda que

nao esteja rigorosamente fiel aos postulados constitucionais.

Parece-nos que a Nação aflita anseia pela palavra

de Minas, habituada que foi a ouvi-la nas horas graves e di-

ficeis. Por isso, permito-me sair do anonimato para lembrar

aos nossos legitimos e mais autorizados representantes que

está fluindo a hora de Minas falar, como sentinela avançada,

na defesa de nossas instituições democráticas e da Constitui

çao a que nos subordinamos.

DEPu'rADO GERAI.DO SAN'l'ANNA

CÔO. Ot.20. '00
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Dia seguinte ao pronunciamento, assim me distinguiu o jovem, arguto e com-
petente jornalista Carlos Lindemberg, em sua coluna no jornal "Hoje em Dia", edi-
ção de 18/06/1992, no qual ele confirma seu agudo senso de percepção das coisas
que sustentam a imaginação e o bom desempenho do grande articulista, também
apensado àquela carta:
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CARLOS LlHDEHlERG

Se correr o bicho pega,
se ficar o bicho come

Coube ao deputado Santana, ao abordar a
Geraldo Santana, um questão da deterioração da
dos maiores conhece- ~lliJi.f!A.gfW)l'esideD- .

dores da alma política de. dai, del'endeu Il.ese.,ji am-
Minas e não por acaso um -p~e adotalfT~r
dos mais discretos parla- partidos polfticos no Con-
mentares do Estado, mani- gresso Nacional, de que Mi-
festar-se ontem na Assem- nas deve estar atenta para
bléia sobre a crise nacional. os desdobramentos da crise
Para o deputado, que nos e de olho nos dispositivos
últimos dias fez diversas constitucionais que prevêem
viagenspara fora de Minas, solução institucional para
já não é segredo que em vá- as crises, fora dos quais a
rios círculos politicos e eco- salda poderia ser interpreta-
nômicos se trabalha com a da como inaceitável tentati-
hipótese da substituição do va de atropelamento das
presidente da República co- normais legais - hipótese
mo desdobramento da crise que Minas não deverá tole-
que se abate sobre o gover- raroE ao estranhar o silên-
no a partir das. denúncias cio das vozes políticas mais
do empresário Pedro CoIlor altas do Estado, o deputado
e sua conexão com o tam- por Salinas advertiu para a
bém empresárioPC Farias. gravidade da hora presente
Não é comum ver o de-e para a responsabilidade

pUlado Geraldo Santana na histórica de Minas. Foi da-
tribuna da Assembléia. Co- do o recado.
mo não é habitual seu des- De Brasília, as informa-
locamento para fora do Es- çôes são de que a cada mo-
tado. Santana prefere atuar mento se deteriora a situa-
sempre nos bastidores, con- ção política, com reflexos
versando com interlocuto- já no setor econômico. De
res privilegiados. Sabe-se fato, o Congresso está pra-
que recentemente ele esteve ticamente paralisado com
com o ex-governador Aure- os trabalhos da CP! que
liano Chaves e com o vice- apura os escãndalos patro-
presidente da República. cinados por amigos e corre-
Aureliano,-fXM'$lJ&.JlU..-Um- ligionários do presidente da
acionado seus canais de co- República. O dólar reage
municação como há muito com os saltos conhecidos e
tempo não o faz, de sorte as operações brasileiras
que ao assumir a tribuna, com orslanismosinternacio-
ontem, tem-se como certo nais já acusam o definha-
que Santana não o fez por mento do quadro polftico
decisão solitária. E não fa- nacional, cujo desfecho
lou apenas como represen- ninguém sabe quando ocor-
lante da simpática Salinas rerá e em que direção se da-
na Assembléia. Há mais C8- rá. O governo reage como
roço por baixo desse angú. um boxeador atingido por
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um cruzado mortal - às ce- vel no colo dos govel'liado-
gas, ~em ~oordenação, de res - muitQsde goela abeTti'
maneIra tropega. . 1£ espera.... ~.__ 'Çii..
. Não está fácil para o pre- Cita-se•.por exeÍIip1o;~~
sldente. Fontes não oficiais "fá 11rrgóJ1ernadorda ~.
próximas ao presidente não que não pensaria dois mi-'
escondem sua preocupação nutos pars ocupar de uma
com o quadro. Sentem que vez por todas a administra-o
o governo perde terreno, ção federal, a c(Utleçarpielá;
não conseguesuperar as di- substituição do ministro dti
ficuldades criadaspela CP! Economia por alguém dt;
e se ressente, na interpreta- sua intimidade. "
ção dessas mesmas fontes" Vê-se assiÍn que' não res-"
de liderançasdo tipo Antó- tam muitas opções para o
mo Carlos Magalhães que presidente da República. De
possam botar um paradeiro um lado, a CPf com as gar-
nisso. E à medida que o ras afiadas. De outro, al-
tempo passa, piora a situa- guns governadores queren:
ção. Uma dessas fontes dis- do botar a mão na maçane-
se ontem à coluna que a ta do cofre. Minas diga-se
úni~asaídapara o presiden- não está nesse grupo. O g;
te e a geração de um fato vernador Hélio Garcia tem
político de tamanha grande- mantido postura discreta
za que possa superar a po- em relação aos problemas
roroca instalada a partir da que afligem o presidente
CP!. Só não se sabe que fa-, não lhe recusando apoio:
to poderia ser este. mas sem pedir nada em tro-
Há quem.pense que outra ca. Ao governador' de Mi-

sai~a para o presidente po-" nas ~astam os recursos que
..dmi.a..ser:q. ""peido de 60. ele Julga.serem devidos ao
vernadores reconhecida- Estado, sem ir além disso.
mente 'de peso na polIt/da E sempre que solicitado não
nacional e com autoridadé' deixa de oferecer ao presi-
.sobre bancadasparlamenta- dente idéias que julga opor-
res na Câmara e no Senado. tunas para as agruras do
Quem pensa assim acha, no momento - sem no entanto
entanto, que a jogada é de envolver-senelas. E à medi-
altíssimo risco, de vez que da que o tempo avança o
elapoderia tirar o presiden- presidente fica na incóm~a
te das garras do CoDgreS50 posição de se correr o bicho
e jogá-lo de forma inilpeU.J pega, se ficar o bicho come.
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Não posso deixar de ressaltar, nesta oportunidade, a posição igualmente ma-
nifestada pelo então governador Hélio Garcia. Não sei por que 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. Afável e acolhedor, como se destaca o governador Hélio Garcia, foi logo
me convidando a sentar-me ao seu lado, guardada uma certa distância dos de-
mais convidados. Depois de curta troca de amabilidades, sem jamais se esque-
cer de perguntar 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 confir-
mei, como me dispus a mostrar-lhe a cópia, então apanhada no meu carro.
Passei então o documento ao governador, já esperando por sua costumeira rea-
ção: - "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 dú-
vida em subscrever esta carta tão oportuna".

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 organizaçãopartidária 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)
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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 trabalho, me limitar à reprodução das cartas que dirigi a ele e sobre ele. Mas
se assim o fizesse, poderia parecer indiferente aos fatos, não obstante as marcas
que ficaram entre nós, parecer-me insensível ou querer menosprezar 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 votar 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 a 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 "Badaró", meus pa-
rentes muito próximos e amigos. Por isso, já em Belo Horizonte, o dr. Francisco
Hugo Badaró (dr. Chiquito) foi ao nosso apartamento e me manifestou o seu de-
sapontamento e da família parente pelo nosso comportamento em Minas Novas,
fato que nos deixou, a mim e a meus familiares, muito constrangidos, tal a afei-
ção, o respeito, a consideração e o carinho com que os "Badaró" distinguem seus
parentes, o que, francamente, até me passava desapercebido.
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Pois bem, ao encerrarmos a maratona, já quando nos despedíamos dos fami-
liares de 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.

Logo que empossado governador, o cel. Afonso Martins foi à sua presença
na certeza de que, com o velho amigo no poder, certamente evitaria uma eventual
perseguição de inimigos a companheiros seus. Dia seguinte à audiência, foi ao
nosso apartamento e, às lágrimas, entregou-me cópia de uma carta que, momen-
tos antes, houvera feito chegar às mãos do governador Francelino. Guardo-a, ain-
da, pelo tanto que ela me impressionou e me abateu. É um documento constran-
gedor, dada sua franqueza e indignação pelo choque da decepção que se abateu
sobre o velho chefe do "partido da eterna vigilância" naquela região. Aquela au-
diência teria sido o marco inicial de sua decadência e de sua morte. Não obstante,
a pouco tempo, recebi um convite para uma homenagem de Itaobim à memória
de Afonso Martins, e lá estava destacada a presença do Francelino ... É demais...
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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 Moura, também nosso
chefe político em Caraí. Sentados em duas camas de solteiro, fui direto a.o as-
sunto, dirigindo-me ao Didi: - "Precisamos de mil votos para o Francehno e
para mim, de quanto você precisa para nos dar essa votação?" - Re~ponde-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 fá~il. 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-
pondeu Didi, ao que atalhei: - "Vou lhe dar 800 contos e você fa~a.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 os passei 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. C9nferi-
do o dinheiro, entreguei também ao Didi os pacotes de nossas "chapas". E que,
àquela época, 1966, não tínhamos as cédulas oficiais ainda. Passadas as eleiç~es,
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:
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Deputado Geraldo Santanna - Salinas
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TELEGRAMA
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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 possivel meu nome municipio sua influéncia inclusive Araçuai
que visitarei fim abril pt deputado Francelino.

luJ
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'er!~,<z
f~

c(

TELEGRAMA
tTtltiO DAI COIIIUNlCAecu

D ''''AMENTO DOa COItRllOe I TIL6G",voe

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 avi-
sava de Brasília, que havia tido um sinal de que poderia ser o próximo governa-
dor do Estado - nada mais que um "conselho do presidente Geisel de que, ape-
sar de presidente da Arena, não deveria fazer-se presente à reunião do conselho
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que iria escolher o candidato a governador de Minas", daí a dedução, diante da
qual ele iria para Belo Horizonte na manhã seguinte e ficaria na minha casa.
Imediatamente, 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 fazer 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-Ihe 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 nos Estados Unidos, fazendo-lhe a encomenda.
Neste momento, o Francelino acompanhou a Maria, minha esposa, até a cozinha,
em cujo trajeto, afagando-lhe os ombros, lhe asseverou: - "Maria, parece-me che-
gada a hora de lhes retribuir o tanto que têm feito por mim." Ao que ela respon-
deu, colocando-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 aten-
desse, 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 a 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 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 espontâneo
do governador Francelino Pereira para com o Geraldo Santanna e sua família, o
que muito o constrangia quando se encontrava com um deles, principalmente com
o Santanna, que era freqüentador assíduo de sua casa".

É de se ressaltar que os livros encomendados chegaram poucos dias depois,
e o Francelino não os procurou, esquecendo-os. Ao abandono, foram todos "devo-
rados" 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-Io candidamente como governador, a suges-
tão de que, através de amigos, mandasse organizar um jantar no Rio de Janeiro,
com a presença certamente entusiástica de alguns dos pró-homens, mineiros de
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preferência, mas todos de muita autoridade moral, para uma palavra em momen-
tos de crise, citando, dentre outros, Moreira Sales, Bernardes Filho, Prado Kely,
Afonso Arinos e diversos outros. A esta sugestão, o Francelino respondeu seca-
mente - "Prefiro jantar com Zuza surdo em Santa Cruz de Salinas do que fazê-Io
com Afonso Arinos", morrendo por ali, então, minha pálida insinuação ou conse-
lho.

Dias depois, em sua casa, José Monteiro me disse: - "Vocêtem 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 pessoas, não sei porque, nem por quem, in-
cluiu-se uma do AfonsoArinos 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 pri-
meiro e segundo escalões e a imprensa o completava com o nome de Israel Pinhei-
ro Filho para a Ruralminas. O dr. Roberto Resende, falando em nome da classe ru-
ral, sobre a qual, diga-se de passagem, exercia forte e indiscutível liderança, sabe-
dor das minhas estreitas relações com o dr. Francelino, pediu-me para transmitir
ao governador eleito, que a classe rural não pleiteava nada do governo, mas deseja-
va significar a ele a inconveniência de convocar Israel Pinheiro Filho para diretor
geral da Ruralminas, por razões que o próprio governador conhecia. Fui imediata-
mente 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 dinheiro."

Levei imediatamente a resposta ao dr. Roberto que se tranqüilizou e procu-
rou tranqüilizar a classe. O governador Francelino Per~ira nomeou Israel Pinheiro
Filho para diretor geral do DAEE - Departamento de Aguas e Energia Elétrica do
Estado. E o Israelzinho acabou com o DAEE. 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 Ne-
ves como governador, fui pessoalmente ao palácio dos Despachos para comunicar
ao Francelino o meu afastamento de sua política e o meu engajamento na campa-
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nha, que se avizinhava, do dr. Tancredo Neves. Depois de uma passagem bastante
tumultuada, já que não só a recepcionista, 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 atu~ governador Francelino fora à minha casa, em nenhuma delas se pergun-
tou antecipadamente o assunto que ele desejava tratar". Dessa altercação logo to-
mou conhecimento o próprio governador, no andar superior, fazendo com que vies-
se 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,
provavelmente 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 federal Oscar Corrêa
Junior, em minha casa, transmitiu-me úa mensagem que lhe fora confiada por
Francelino Pereira: - "Se ele, Francelino, voltasse a ser governador de Minas
repetiria todos os atos e procedimentos que praticara durante o mandato de
governador, à exceção do comportamento que tivera para com o Geraldo
Santanna", fato que agora coincidia com o revelado pelo dr. José Carlos Lima,
vem esclarecer o constrangimento e o rubor que acompanhavam o dr. José
Monteiro de Castro que, segundo ele, teve a infelicidade de testemunhar to-
das as espertezas e tibiezas que envolveram "o governador Francelino em re-
lação à solução de um problema que ele próprio criara".
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Belo Horizonte ••••••
EXllI• Senhor
Dr. Francelin Pereira dos Santos
DO. Governador do Estado de inas Gerais
Cilpiul.

""Cilrlssimo Francelino,

Devo-lhe estil cartil, que não é doce, mas ilindilé ilmiga.
Pretend desenvolvê-la genérica, •••• ~ •• mais analítica, para que/
ela sirva de S~R rte &&.. outras. bjetivils, sobre cas s especificos./

~

. LL DtA•••••~ •• U .~ ' .
~2" ,/J:l,:;!e::--~~'qu~~ 3d" •••••••••

Por três raz-es m mentâneaa e principais. faço-lhe tal/
car~a ag ra.

Primeira delas, a surp ~ a de sua honrosa visita a nos-
sa casa na noite de 24 de outubro p/passad •

Fui advertido pilra Q fa-
\~~-.to. e eu já 0, sabia. d dever~retr16u1r pessoalmente ilvisita doI

Governild r, mas essa formalidade me at rmentaVil.
. - Não sei bem se miri)ia

intOlerância é uma questãó de idade. de saúde oU de amor próprio, mas
o certo é que tenh como hercúlea e illtamente constranged ra iltilrefa
de me fazer sobrepor às evasivas do gevernante de hoje para receber
e/ou ouvir os amigos de ontem, ainda que estes estejam imbuidos d
inimaginável propósito de retribuir'" visita.

As dúvidas que sua
visitil me suscitou. contudo. indicar -me o caminh mais curto e /
mais objetiv desta carta, eminentemente pess alo p upilndo-me,assim.
o c nstrangimento,

Ela é válidil pilra agrildecer, com agradecelllOs. a
~isita do Governildor ~ nOSSil casa, quer tenha ela sido para mim. pa-
ra meu filho El ar ou para~lia com um todo. De qualquer forma
não se p de negar que é honr so p ra o pai ser expectador de longa
conversa entre governador e seu filh .~

A segunda, o fato de estar pr~ximo o retorno de
meu filho Geraldo dos EE.UU.

Pode lhe parecer estranh que este fate,
tio pess al, se insira n cont xto de uma carta que se pretende ge-

DM'H-II
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sas a que me referi, com amigos e compneeiros nossos de tem, che-
~/afinal, às conclusões ••••_~ que tant nos amarguram" n s
fazem tristes e ~,reseentidos.

Às vezes chegamos a ficar perplexos pelo receio do contági .~
Ainda há pouco, um premiado recente c m uma promoçã

altamente rendosa vangloriava-se ante seus circunstantes (e s pre-
miados com altos cargos sempre têm circunstantes par ouvir-lhes as
besteiras •••) da esperteza de haver-se passado desapercebido para
a filiação partidária, numa convicção mixta de ceticismo e desinte-
resse pelo destino do partid. pOlítico de quem o premi u •••

preen-
Nós .u-

falei-lhe das esperanças que sua súbita c inesp~de nossa co~vers

Das

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

,Iamos la.
.' /.«.~"e:-tlCerta feita, ainda que não ho~ologado, mas Ja ~

,,-~~ d d MO 1i1ij~66~~~~~~n tivem s um encontro~v Governa or e 1nas)'1 ----
em sua casa, onde analizamos a convcniencia do at ndimento a deter-
minados pleitos de companheiros d n rte do Estado, que pr tendiam
vê-lOS rcsolvid s ainda no Governo transit'rio que antecedeu ao seu.
Aliáz, o termo próprio n-o seria "governo transitório", mas'ernergen-
cial, porque to~s os governo~ são transitórios, ainda que os gover-J::-~4.---~:;L--~ .. 'bOlOd dnantes não ~ S'i""SS.'P1nev1ta1 1 a e.. ,

À cert. altura

e noites de convivio amigo e descontraido com ~~ deles.
Quase todos, senão t dos, estão desencantados, frustrad s mesm ,com
o comport ento do Governador ~.:1

Cem nã ac a ac mo-
daçã cínica, adotada e sugerida p r.incontáveisr epis'di-
cos do Governador, preferim s nos arriscar àl sua s es dizem
a boca pequena que, por mais que se desdenhe e se repudie govern~
te, não se joga fôra uns anos de facilidades e favores governamen-
tais •••

Hoje; o' seul
~ hábito de deixar c m seu interlocutor a expectativa de um ch~
mado telefônico4j)ar 1 g mais;~' L.-<....f Ic-- &L-<.-...~eAt. •••

A terceira, cartas que eu estava fazendo a amigos
e companheiros d.eontem" justificanto com as mesmas análises e cem
clusões que procur alinhar nest. cart. a v cê, geu desapreço pela
palavr~e pelos pleit s deles .- encamin ados por meu intermé-
dio.

tos.Oi~~~~~~~~~ Elas p derã~ até mesmo estremecer n ssas
relações de amizade, se você nã souber recepê-las e~ti~rid
pelas verdades. Estou ~~ pr parado para essa eventualidade:

-me sent,rei compensad se minhas afirmaçies 8 levarem a n _
v.s reflexões e c rreção de rumos em relação a amigos comuns de ~
tem.

Per sinal,
• fato nos faz lembrar4l16~~ que/iazem 12 meses que agu~
dam s seu prometido telef nema, para aquela mesma n ite, de uma I
solução favorável para ocas, dentr das diversas alternativas I
que lhe apon~i naquele malsinado dia.

véc a Fr&ncelin. de h.je, e~é mesme dur.s c mo n 5 imp-~m es £._

ner1ca, ma1S oe ana~1ses.

Decidi que est.s considerações não deveriam ser, como não
serã mais, col cadas par. terceiros, ainda que amigos, sem que,
primeiro, você as conhecesse. Faço-as, portanto, diretamente a vo-
cê, p r uma questio de ética, em caráter peSsealj e reservado se
você assim entender necessari

N ssas anilises e conclus-es são frias, com c n-

Afóra contactos esp rádicos, venho de uma 1 ~a I
viage~e visita a antigos companheiros e amigos. F ram ~ /

v cê verá, contudo, que o fato não está
inteiramente fôra de pr pósito.

ób!.-,_ Prenhe de lav.cesde tibi~z~
~~de evativa" ~~'eJ~-

~aos sentimentos de uma família amiga, este caso se s ma a tan-
~tos outros igualmente lembrados e reclamados por amigos comuns de

~ f rmarem conceitos genéricos e sustentarem as análises que I
fazem s do comportamento de um amigo feito Governador.
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cumprisse~ não o vejo mais
viam a

agora, de que
a s que f rannperde

Ao lado diss 'o cresce de valor
nossa contribuição, quando ni s mente n's como seus desafet s,
seus adversárioS)" seus inimigos tinhamÂun P nto em c mum: de que
VGcê jamais passaria de um~deputado.

você está entre aqueles que, "ajudad s nã
teste Unha da desdita deles ••••

Naquela entrevista televisi n da, v oê já n s prev~
nia de que ni iria cumprir não s' aquele compromisso especific ,
clar , exp ntâne., assumid com postura e forma e~oqtlente •• Prev~
nia-nos mais, a t d s, da inexistencia de c mpromiss s m rais e /
tacit s que se construiram ae 1 ngo de sua carreira p.lítica" d
cuj êxit., que~éfram s, quer ni queiramos, Destin. nas
fez participantes valiosissimos e até mesmo decisivos. Creio mesm
qu essa nossa participaçã se fez por convocaç~o Divina para com-
por o destino de um homem, tantos f ram os conselhos e até as ame!
ças que recebemos para não fazê-lo.

miu c mpromiss , sem que até ontem
com os mesmos lhos que vi naquele dia, .5 mesmos que
1 ngo d s an.s anteri res ~quele dia •

••• ~scon£io

se tivesse recusado o-mesm 'pleito com uma justificativa qualquer.
Sabemos que governar é resistir, s bretudo negar, mas entendem.s
indign submeter-se alguém, n tadamente uma família, à t rtura d
adiamento indefinid da solução de um pr blema seu, pi r ainda,
quand aalimenta reiteradamente, quer':diretaménte .-quer, a1:~vés de
amigo comum. til

Passad s agora 2 anOS e 8 meses do dia e que assu-

E veja você c m é.
destino. Aqueles que sempre combateram a 1 ngo de SUa carreira.
alguns de forma inclemente, indigna e até deshumana, mais recente-
mente os que conspiraram contra sua possivel escolha para governa-
dor, os que manobraram c m utras candidaturas, os que se apressa-
~ em tentar por vetos a. seu nome, os que se compuseram c m ou-
tr s candidat s, s que o neglicenciav e o ~Qincalhavam, os queA~ •
jamais conc rdaram com sua presença a ou no c1.rcul de
suas relações, ~ o consideravam um ser inferi r,
vindo de utras bandas, tod s esses, ou quase todos esses ••estã~

•••••.~.iretamente e/ou através de prepostos e parentes seus)ab letad s

~fático, você me t lha a ou, concluindo o pens~~ent : "•.•exatamente
naqueles que sempre estiveram marginali$ados do Poder ••••••

o desmentido do que imáginávamos, contudo, não tardaria.~
Numa entrevista televisionada, quando montava o quadro de

seus futuros auxiliares de Governo, você afirmara, categóric e el~
qtIente)~~ 'J que o fazia livre de qualquer injunç~ ./
de qualquer tipo de compromisso, já que não os ossuia.

7~ ~a:.6.c..e. C"l--<-O Naquele mom !!
t ~~' ~r'JI ._,.....,~ª~~ proncunciamento, tivemos a
impressão de qu se despia de todo e qualquer compromisso~
~Iassumido ao long de sua promiss ra carreira. Era de
tal ordem impressionante sua figionemia, que minha mulher, pouco dada
a essas IIIbservações,me interpelou: •••••e o compromiss que
ele tem com você? será que ~le se esqueceu?"

Essa afir
mação, explosão de sentimento que me pareceu guardado por muito t~m
po,.deixou-me seguro, e a tantos quantos de~dei conhecimento em /
carat r reservado, de que você tr zia no seu subc nsciente a marca
indelével ~iS ~~ra e grandiosa formaçã do homem grato, reconhe
cido, e~dever~ãnter-se atento e solidário para com minorias /
regionais que sempre ajudar ; e para c m os amigos que o ampara-
ram nas diversas fases de sua carreira politica, os das horas difi-
ceis,'notadamente aqueles que, à certa altura, a despeito de tudo
e de tant s, o ~k~quando descia s degráuslda escada
da vid

Para amenizar ambien
~ ~pliquei-lhe que, natural nte, compromiss assumido co

\

nosco, desde~~~:hora c.onsideradO "~ito pouco", não se inse=~::!==::::::::=~~. - 1.Sque, quan~~ l.t-~
miu, conc~.;~ara ela, fori\lllestas as p lavras textuai~rn.J
dor: "... om El maior prazer, _mas _acho_mu1.'to pouc.! .•..•

~

Vcê

disse, deixando qu sua fisionom1.°areflet1.°sse ' d . -um m1.xto e sat1.sfaçao
e 4It de orgulho por sentir-se na condi~-ao d d~ e po er nos atender.

você
•••••".nos agradou naquele m mento, da mesma forma que também n s agradaria,
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Pois bem, meu caro Francelino,
nã conheço e não tenho notlcia de nenhuma palavra sua a qualquer
amigo das horas diflceis para indagar-lhe de sua situaçãD,da de seus
familiares e da de seus amig Si para dizer-lhefda possibilidade de
poder 5anar-lhetalguma dificuldade, lIes:n'iuepela pali1vra,ainda
valiosa, do Governador em muitos meios...

H uve, é verdade, algumas1-
rarlssimas e honrosas exceções, convocaç-es para cargos uito aquém
de suas capacidades e de suas pitencialidades na escala de direit s•

Ao longo de minha vida pública e particular, pri-
vei da amizade, da confiança e do respeite de alguns homens que ti-
ver êxíto em sua carreiN. Comunguei c ll\ eles, sem que o soubes-
sem, de um senti n~ual fui acimetido diversas vezes. O
de que, sempre que -<rUl1gÍllt&S qualquer parcela de peder, somos eom-
pelid s por uma força interi r e superi r a recorrer aos n ssos ami-
gDS maiores, não mais para lhes pedir sacriflci e 5 lidariedade,
;las.para deles indag:arrn0J!de suas necessidades mai res, das de seus
familiares e das de seus amigos; das necessidades que, ~ntegrando-se
às nossas preocupações, p ssam ser resolvidas com o nosso auxilio e
~ da força da p siçã que atingimos, sem que para tanto seja neces-
sário renunciar-se a qualquer principio de ordem mllral u c 1 car-I-L
em jogo o interesse públicor

~
Ao contririo, c mo já disse, v cê os desprezou e procurou

esquecê-l 5, naturalmente per que, privand. da intimidade deles aos

1 ngo de an 5 de labuta, pode sentir-lhes as dificuldades e
sabê-los carentes e necessitades. Per isso, insensível, v cê apren-

Ir...(. oalml:k;o~~~:P!deu a conviver c m as dificuldades 11I

de seus a ig s, sem se permitir contaminar-se p r um sentimento
maior de solidaritdade, sem se permitir c mpartilhar-lhes 115 sofri
ment s. Acho que v cê apr ndeu isso na crueza da luta par:",,:obrepujar
sua!jpróprias dificuldadesj o~n utrD mei I~e ~dei-

....-.<-' /-v()., ,J.. ~ ~o "- - 1.1 -f,.;.. 'ic ~ ---. .
«eu se Ibgez; í: -:r.

Vejamos, doutr ingul , a oportunidade que tive de

l

6

rendosos e~oeminentes postos de mando pol!tico e admini!
tr3tivo do Estado. .E e nesse mesmo campo, onde a~ recepçoes sao favo
recidas e favorecem, onde se trocam homenaçens, que esses seus des~
fetos encontram hoje o mais fértil terreno para criticá-lo, para /
combatê-lo e ao sey Governo; óra pela iniciativa, óra pel~ adesão,/
• . •. _cll8P~b~B . - ~~ora pelo sllencluyO a omlssao, porqu e sentem
encorajados par contraditar o que está em moda: ridicu arizar o G£
vernador.

A esses, ausentes das manobras de última hora por uma
uestão de pudor e até de confiança, você vol.ou-lhes as co tas,

deu-lhes o desprezo, quando muito torturou-os e a seus familiares
alimcn'ando-lhes ilusões.

Por outro lado, caindo-lhe o poder nas mãos,poucos
d. lhe t • .las Das aram para que voce Vlrasse as costes aos verdadeiros amigos
e companheiros de antes, trocados por estes, os inimigos implacáveiS,
e pelos da undécima hora, e pelos bajuladores permanentes do titular
do cargo. \Bu~

Você não soube~slstlr ! nenhum desSes. Ao contrário, deu-
lhes muito mais do que procuravam. Não acreditamos o te~~to por
temê-los, mas pera conquistar-lhes o conv' •• o, aind~qu ~ce tem
porário. -

Pouco atento ao~ detalhes e circun~tâncias que com-
puzeram seu destino, você também sempre teve certo desprezo, desepr~
ço mesmo, pelo passado que lhe teria sido muito dif!cil e pelas tra-
dições, ~&Ias para nós outros, que lhe teriam sido içualmente hostIsl
Ta bém por isso que procur mos compreender porque lhe bastaram pou-
cos meses de Poder, para que aco sse célere ao convIvi o daqueles ~H

que semp=e o rejeitaram, quer seja nesta Capi aI, quer~noutra~
regiões e cidades.

Aos amiços mesmo, à ueles que, ao longo de XAS x
anos e anos, ainda que por caminhos tortuoso~ e longos, ajudaram a
compor seu destino histórico de ascensão ao Géverno do Es'ado, a
esses, e aos convocados pa=a ampará-lo na hora mais dif!cil, a~
todos n's emos,.q ~ndo~s~ti~s degráus da escada da vida, repito,
a esses, voce nao de tinou o tratemento nem a atenção que sabemos
credores.

o Caminho de Volta ou "A Travessia do Deserto"
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sentir-lhe extravasar-~e.
Na segunda etepa da composição de seu G~

vefno, fui levar-lhe a preocupação ••••IIa1~••~de amigos comuna /
com o noticiário que dizia da posslvel convocação de determinado/
cidadão para dirigir setor do executivo que, dispondo de recursos
vultosos, carecia de dirigente mais responsável.

Você me dis~e que
pudesse tranquilizar a nossos amigos porqueareferido cidadão não /
seria confiada a direção daquole órgão. Que tanto quanto 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 lu
gar, dentre outras razões, destacava a de ter-se feito permanent~
e solidá~iO n~ueles momentos que precediam a formação do Governo.
Mas, arrematou, dar-lhe-ia sim um lugar onde ele tivesse as "~de~
~~ gerir ,£ecurses;'.

Poucos dias depois surpreendeu a to-
dos confiando ao citado cidadão a direção de um órgão de grande
dimens~o e recursos. E ainda teve a preocupação de distinguir-me
com um chamado para anunciar-me a "boa nova".~

Não entendi o por-
que de se pre iar a alguém pela razao principal dele ter-se feito
presente e solidário com o Governador quando este iniciava sua /
gestão., Ao contráriO, quem pleiteava como ele, um lugar qualquer,
deveria ter-se permanecido quando não ausente, pelo menos mais /
discreto, até por uma questão de pudor.

Mas vejamos como são as coisas, como elas se mon
tam. Sobre a já tribulada e anárquica presença desse cidadão à /
frente do órgão para o qual fora nomeado então, o Governador con-
cluiu para mim, em recent conversa, que B~H.l. ele não passava de
um "megaloide" •• Anotado, recorri ao dicionário mas não encontrei
~sinônimo para o ad~etivo.

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

Abrindo um p r~ntesis, o órgão "sorteado" conti-
nua dirigido por esse cidadão; o nomeade ~elo overn~do~om a preo-
cupação de manter-lhe "as rádess curtas na gest-ao de recursos", um
pródigo •••

Na mesma oportunidade daquelaoax.x nosso encon ro,
vocm me afirmou .-ser nossa reg~ao muito pobre de homens capazes,que
pudes em ser aproveitados. Lembrei-lhe. alçuns nomes, den re os
quais um que SQ sobressaIa, tanto ou mais capaz que os mais capazes
do atual Govôrno; tão digno, honrado e probo, e tão excessivamente
correto, quanto os que mais se destacam neste campo no seu Governo.
A lembrança diluiu-se ao sabor de suas conveniôncias.

DIc 04-1 lt
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Composto, enfim, seu Governo em seus diversos escalões,
concluI solitário que os de nossa região, que não são poucos, não /
perdem para a maioria dos aproveitados, quer no campo da competência,
quer no da conduta pessoal e reputação ilibada, quer no da responsa-
bilidade e de sensatez; daI, estou certo, dalI, do Norte1do Estado,

. . ~ {ML...... j...t........ I1>v,' d...-e.< •••nenhum "melloloide",ple~tear~a qua quer ca:llo• 1 [,:. r'
C,M"-""" "" -I. (.- ••" •...Irl/ I'l ~ ~I tpo ."".,,1:1:. diviso!!
mos justificativas para se negligenciar nossa gente.

Representativo de minorias municipais por excelência,
a eles você se dedicava com uma presença flsica e epistolar invejá.
vel e aparentemente amiga. A tal ponto se dedicava que, a certa al-
tura de sua carreira fui compelido a advertir-lhe para' a necessida-
de de uma nova postura que considerasse içualmente el£umas "maiorias"
já componentes, tembém, de sue sustentação polltico-eleitoral.

O mineiro do Norte, sofrido e confiante, transforma-
se om preza fácil dessas atenções, por uma ~uestão do sue própria
formação, a de fazer-se amiç,o leal, dedicado e incondicion 1 de tan-
tos qu~ntos, de fóre principalmente, lhes p~reçam senslveis às suas
agruras e se afinam com os seus sentimentos.' Ele não imagina jamais
que alguém possa parecer-se amigo sem que tal sentimento brote do /
fundo de seu ser. ~~

Por isso sofremos muito quando somos ~ p no
campo de tais sentimentos.

De tudo que analisemoz, das posições e conceitos que
nos foram colocados, concluimos com tristeza que tentcs e tantos /
anos de convivio e labuta e as emizades construidas pela afinidade
aparente, que nos pareciam consolidadas na aspereza da luta e pelas
dificuldades transpostas nada significavam para você. Concluimos que
você simpleamente nos tolerava cemc ponto de apoio para atingir o
que no fundo almejava, o conv!vio,~a£ierià)e a amizade, ainda que
falsos e fugazes, com o inimigo, o adversáriO, os que compunham uma
falsa elite que você aindà não conseguira atingii, o que certamente
admitia ser um estágio superior da sociEdade.

Sobreveio-lhe, então,
a oportunidade para trocar de amigos •••

~~o nos prestamos a isse, nao nos conformamos com is
so. Continuoremo~ como sempre fomos e somos. Reconllccidos a Deus, aos
nossos antepassados, aos velhos amigos e à tradição mais cara, que
nos parecem pouco ou n da significarem pare você, pelo que somos,
pelc que possuimos, pelo que almejamos, e pela nossa permanente di~
posição para a luta para so~repuj r as dificuldades mementAneas.

Não
trocamos de amigos por iniciativa própria.
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magnitude e d cemp rtamento a1
O Dr. 5ias F rtes, s e pedir,

o Caminho de Volta ou ':A Travessia do Deserlo"

Parece-nos que nio est s sozinhos pensando e agind
assim. Ag ra mesme, respondendo aos que pretendiam lhe criar inc ~
patibilidades, Presidente Reagan assim ~i :

"Nio vou separar- e das pesseas que nos elege
ram e nes c 1 caram nesta pesiçie, sejam quaIs
ferem as circunst~cias e as surprezas que e/
der nes reserve."

Assim meu caro Francelino, para ni. me al ngar mais,
quero contar-lhe uma passagem da vida pública mineira que se torn u
presente às minhas ~nst~tes reflex-es.

Era e dia e a hora da tr!Ds
missi do cargo de Governad r. 5ias F rtes, derr tado, transmitia

Poder a Magalhães Pint • Eu me achava na Praça da Liberdade, o~
servand À perta do Palácie, ind'cil, a massa udenista prep ava-
se para vaiar, apedrejar, agredir a ex-governador que estava pres-
tes a sair. Derepent um sussurr e a afluência para a p rta prin£i
pal do Palácio, ere p nt culminante. O dr. 5ias Fortes despont~
ra; um ve1.ho amig segurava-lhe um guarda-chuva, p upando-lhe 'e /
rest d sel causticante; estava ele cerc~e por um grup de iam!
liares e amig s tão numeroso quão solidário e res lut , tio deste-
mido e disposto a revide, lia-se ~~o~ia unir rme, que nin-
guém da masa.:,.o~ adeanter-se mai ••- ex-g vernador, que também
se mostrava alii~.:e dign . olh tom:gesdém,para a massa ele ~

~~ &mQ ergulh s, J.nciPal~'po quel ~
com ele e g~po ~e tambem h uvera com ele; as peucas

114'.... ,jJ,vaias foram se diante da
tivo e solidári do grupo amig

o Caminho de Valia ou ':A Travessia do Deserlo"

as que preSumlamos amigas; e porque negar,comportamento de pess
t 1".1IP com que no s tem /somos uns ressentidos pelo tratamen •

distinguidfll. '7,.'i7
Mas ainda lhe desejamos feliciadades.

Abraços d

tenho certeza, estava recebend reconhecimente e a selidarieda-
de pelo que havia construido, sem que para tanto h uvesse feride
a s interesses d Estado ou manchado a tradiçi. de h.nradez e dig-
nidade dos qu~tecederam no carg••

Receio que v cê não tenha essa c bertura e essa \

\

s lidaried&de na h ra derradeir~ Aliadps eventua.iS~~!3;'!3~
~~~ • I:> ....-c.~ ~----...- ~ ,t,.., o(. ~ ••.;-- <. J-a~ •

'9""Z"rl- . f t'

QUanto a im e aos
meus, ainda nio ~detiv~ análise da possibilidade.

Sem.s gene-
r sos, você e sabe; mas também sem s sever s quando analizamos e
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lo Horizonte, 8 d abril de 1 981.

2. Co-o de s u desejo e, conse nte nt, t bé

do 118U,fi. ao Gov ador" celino Pereira, no 4ia 08 de ai:>
de 1 980, há ua ano, portanto, a s guinte carta.

•• lo Horizonte, 8 de •• io 4 1 980.
Ixmo. r.
Doutor Francelino Pereira dos 5 tos
DO. Governador do Bstado d M. G rais
C pital

Senhor Governador,

José G raldo i-o Silva, lilhol
de Valdo.ira 5il.. COsta (Palecido)e d Da. Ma-l
ri de Lourd s Time Silva, faz o 51 Ciclo de _I
conomia, e 8 ci lo., na Im. Católica de H. a.-I
rais, turno da h-.

ua -, da. Lourde. Timo, d I
Virgem da Lapa, de ac dito d va leabrar-
Va. x. ainda, te •• procur o co insistência
para eu le e ao Governador, e s u no , seu
pleito de WIêI colocaçio, q\I8 arde relaçio de _
tividade co a rrolissio de conomi.ta e cOllpati
bilidad de horari. coa o curso, para a le u
l11ho.

Certo d o Sr. Governador I
te a. aais variada. alt rnativas e -. para I
re.olv r fa oro l •• nt o proble •• , sub to à _
levada consideraç-o de Va. xa. o pedido dOa.
Lourdes, no lIIeU e 'en r re dora d recollh ci
nto e do que ela rec berá COIlOalta distinção:

it ro a va. xa., na oportun
dade, os prot sto d llinha admiração res i tõ.

At ncios nte,
a)Geraldo P lino S t a•••

r

Jo • para

de que, atél

Conqu tol
r. G rnador aosl

III!nores, ou alni-I

Teres co port s da s a £o%'lla,vl- a fazer-lhe!

esta cart , porque f01'llladoea outra •• cola da vida, não apre~

di e ito nos culti o o hábito d enganar a amigo., o que I
te sido constante no co port nto do Francelino depois I
d f i to Gov rnador.

Apenas para 1h citar outro x IIIplo•• i próx.!

180 da S nhora, laÇo-1he o relato C!W! se s gu , abrindo ua p _n

tesis esta carta.
( I1l8diat te apÓs a posse do trancelino I
£Ui por ele chaaado a WII aoço e na opor~
nidad. , provocado por ele, passa-es m revi.
t os prob1 mas d nossa giio. Foram al-
guns horas d conversa Ir ca, aaig~ e de
contraid ,d minh P t, co, e tia a
parte, costumo p ar aos distingo c
ainha aJIizade •

Il ssa oportunidade, COIlOI
n-o poderia s r de outra for •• , Virge da I
Lapa ioi obJ to de êni se special, sua g n
te e seu! problemas loram por ai colocados

eu não surp eoda is co o descaso do

s us aais co unho. d v res e co

IIOS p ,Já -

dor sob

não

~). .fI)sterio nte falei pessoal nte o Governa-

a urg te n ces idade de se t nder ao 5 u pedido.

4. o dia 11 de Junho de 1 980, confo ainhas

notaç- " £ui inlol'lUdo pelo Oep. Oscar Correa F11ho que o Go-

.•era or lhe alirmara dias antes, ao correr de outr • conver-I

sas, Já ti h !"! lvido o proble_ de colocaÇão do Jo " I
n aparente recado a aia.

Telefon i i iat nte
confil'lUl%'a noticia, aas dele rec bl a inl01'llação

aquele II!O nto, de nada houvera sido comunicado.
~. Até boJe, dedorridos, portanto, qu doze __

ses do recebi nto leitura da carta (recebeu- e 1 -a no I
dia 8/5/80, na presenç de terceiros), o r. (;ov nadorl

deu nenh a resposta oficial ao nosso pedido.

ora,

o anU!!

1IIId

sperava, I
I

P'aço-a, no n-

s nosso. parent • e am1 os

o, e co a r s rva

1. Oevo-lhe esta c

contudo, as coi as evolui. a clare li li is,

e u n-o me exced s no conceitos. Já posso laz. la

contudo, sem nenh ri.co de co ter injustiça ••

tanto, ea caráter pessoal e

to eaprest •

Prezada C • Lourd s,

Meu abr ço xtensivo aos filhos
dal.
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feita ti'-
deu) I

palavras ditas a i. 10
•• a singeleza de sua I

• Lourd s o retrato do bo • Pol'I

fora..;- , não po.so continuar p a-

minha aaizade, porqu .te cepo t -

opostos e i to ar:'aig os.

pois de uma

nt I (s gu

--rr
o co
t.~o

AI e tá minh

isso, e por UIla que.tão de

tendo a le a segurança d

110. conviCÇ I conc i to

a1 a coi.a ••• ),

111m,
••• co excepcional inte sse, tendo le seI
sensibilizado forte nte co as 1 mbranç~
alinh as. Dessa nossa conversa dest COU-5e
umproblema, pelo le contém de dificu1
dades mantidas ea silênciel -

-Selll e o DI'. I
Cyro J-ais houve se _ dirigido waa Pala-I
vra a speito, pe.quiui-lhe a situação _
conôaica e a maneira COa0conseguea sobreVi
v r e estudar seus filhos aqui. Ap ente n
t , o problema s nsibili proEund nte 7
o rranc lino que reagiu de lo inusitada,
compro tendo-se a resolv r imediat nte I
não o problema d um, mas dos quatro tilho.
d dI'. Cyro, para le, dissera, stão
de honra, no concord i e concordo. _I
diu- -nota- do casol entreguei-a a I
ele incontinente nte, COIIIno s, ndereço,
disponibilidade de orÁrio, e situação pes-
soal de cada do. ninos. Cheguei a coau
n1car- co umd 1 5, tal a certeu com 7

sal d conv rsa co o rrancel1no d que
os probl 5 ri aolvido. 1mediat n-
te.

Pois a, JI1nhaprezada D • :'ourdes,
hoJ , d corridos aais de deis anos, ele
resol u tal probl a, o
leito co s1 ples telefo

6. Tenho par mimqu , agora, o caso do Jo ' d ve

5 r cOlwuzldo d. outra lor.a, Já q o atual ov rn ar
nas, e a meuv r t1nh, t ,o dev r ral de resolvê-lo,1
não li •• is aquelt: Jl'rancel1no que co c1 s e a m tanto a-

Jud s. Pes oalmente discutire s a f01'1Ia de conduzir o ,pro-l
bleu para uma pos.Iv 1 olução.

Ainda h' pouco, revendo arquivos, na Pasta d Vil:
da L pa, deparei-. co cóp a d t legr que 1 pas-

sei, logo pÓs certa. leiçÕ8s, llgradec ndo ntusiasaado a yo-

tação obtida por rrancelino e Ivo aa re iio qu emVir a dl/
Lapa COIlOcentro, votação essa, d Slt excl siva responsablli-
dad e ch fia, a pedido meu.

Nio sei se
algum agradeci nto. Acr dito qu não.

est do ele aqui e nossa casa' (Últ
present nossa dasa, sin de

ele lhe teria dirigidol

pois, b. ;Cuco dias, I
nte t E ito ito

está ou irÁ p cis de I

Perdi ,co

lIl\litos outros perder • o te po e cultivar es a z., sea I
isso, é claro, nos impeça d continuar.os nos rel don o I

no c po politico, s. sob re rva. e desconfianças.
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e inco

lhor.

braço do I

str o.,

a e1 •

$ 110 surpre

nte, o. p ç

nossos s nti D-

é falso. ós I

se p sa colll1o e.

parecer-

nto brote

rsareJlOs

it

ito

I o

capas d

tal sent

os nos

tór principal

alinu co os

ando tudo 11

jo-o agora COIlO

ores, desuso

te, tran 1011'lll1"lOs-nose. preza t:
os leais, dedicado

.qu

tos, de

conli

po,

agruras se

istinguir

• seja al

to t

,Jeco.

Aa1 o c.rto,

Co ela., estas explicaçõ s, con 1 ero- agora livre

coti i 10 a t :mto a ava, o e j>t'e v.!
a nhora, visit

sante. 'alo-

ve, se D ua

7. Por tudo isso,

io que cul ti va tais v

ser. Assi. o

15 por t

Co Pad

para voltar

sitar à ssa Vir em d
aos i

ele

1ação oP'r lino.

8. linh~ g rai , são • t s as xpl1cações I
jll1 1 d ho,

à nossa velha e iDé1bal'vel ade e à ...õrl ono so s udoso

V do iro.

raldo

.
caros par nos.

I por i se, freJlOs

didos no e po de tais ti ntQIl.

não iaa
da

do

ro do Jorte, sofrido e

cll d at nçãe., e nos
dici~ ais de t tos

!lslv ia às nossa

tos. Ma. não sebe s

nosso

peM-

a~ I
oi

da I

lo passado e 11/
s- tão c os

as nossaS!

)ele te. as cül d se

1 t ri sido tostis,

os

Para introduzI-lo ss gião, a nhora dev 1
br s ainda, lU rpondo-nos às diliculd e5 d toda ord., o

Ih con1'iado no seu co port ~to até ntão, na sua disposiç

na ua lealdade aparente, cultivados por uma pre nça lide el
epistolar insu ráveis. B nossa ÃOc scia, cresceu sempre,

na dida e. que, t to MUS inilll1gos lldv rsários, co nós I
próprios, seus COlllpanbeiros, juais tiv 110 dú.idas das lillLita.
ç s d u horizonte polltico •••

Desloco o poder, co o aconche o da ta sg
c1edad daqui e de l!JW1laoutras cid es( que .p recbas ar

s u convivio ou aproxiaação) e co o. novos ali os

c (ao poder, é claro) o JPran 11no descobriu

d -aJI1 os- novos e z a OpçÃOItrocou 19os, 5 trg

ca de caai. • Veja o caso do onso Martins li Itaobill e de I
in' ros outros da gil0, que inh rei pes50al_nt

7. Depois d ver o r ce1ino no Poder, d coapa.
nhar • an izar seus passos, d dialogar convi ••r irancalllellte

co ele "sta sua Ea a da vi4a, sta d la 11I a I
nhara o conheceu e o apoiou a despeito de t tas advertência ,

a la. que e1 . descia os d gr d li d vida li us
COlllllIbeiros e -aJIi os- deb avaa, CM i, afinal, a s I
cone itos que dele laço, ~1x tri te li cheio de ftlllOrso I
por tê-10 feito se iJú'iltrar no seio de hade tio sólidas el

tradição,

ra nós outros:

caras co

Illente

b)e1 está ntre 1.. -ajudados, não perdg

aIIIjaaals os que loru t st li da d &dita deles- e princip_1
o aJIIpararalllnia rgê da,

c)ele não te o nor apreço pela palavra e

da. AtiJ'llO-Oco. conheci nto ssoal d c usa, t !It,.'~
tanta~v zes por pe oa do aai£ alto can ito. ~as ~1

de co pro ssos solene n (. ntusiá tic nte) essuaidos
lona •• is n tural possive1.
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mais amplo sentido.

c)que O atual Governador de Minas não tem o menor I
apreço pela palavra empenhada. Passa ele ao largo I
de compromissos solene e entusiásticamente assumi-I
dos da forma mais natural possivel.
3. claro que esta carta é reservada. Mas essa re-

serva não atingirá certamente ao próprio Prancelino, se for 01
caso, ele que, figura central dos fatos e afirmações, à uma II
geira reflexão dira da procedencia ou não dos conceitos alinh!
dos.

Montes Claros, 05 de janeiro de 1 982.
Ilustre Amigo
Doutor Magalhães Pinto,
Meu abraço.

1. Desejamos que, ao lado de Da. Berenice e filhos, I
tenha gozado festas natalinas muito alegres e qu este Ano Novol
lhes reserve acontecimentos muito agradáveis.

2. Acabo de ler o "Jornal do Brasil" de ontem, que no
ticia a visita do Governador Prancelino Pereira ao Senhor, em I
sua casa.

Não tenho a pretensão de sugerir-lhe caminhos, pois I
bem sei que seu passado, sua honradez#? sua grande experiência I
no m io a acontecimentos ainda bem lembrados far-o com que o Se-
nhor saiba buscar o caminho mais digno e o mais coneniente no I

/Cabe-me, contudo, o dever maior de ,transmitlr
lhe uma observação, que certament não terá nenhuma influência!
na sua decisão, mas poderá ajudar na análise de po ~l~eis afir-'
maçãesde seu interlocutor, o Governador Prancelino~

do amigo e
4. Recomende-me a Da. Berenice e aceite um abraço I
admirador,

(Ooroldo p~ino~)

afirmar:

322

Passados dezen~s de anos de convivio ase Intimo I
com o Prancelino, ao correr dos quais dediquei a e~ lia amizadel
com~aos homens de bem, sincera e leal, e reconh ç'~a e valie-
.a ~obertura, segundo afirmação dele próprio, só d~pois de fei-

/ , --to Governador pude conhecer sua formação e sua po ura moral, I
por isso que, só após esse evento, posso resumir para o Senhorl
o conceito que dele faço. Os fatos e as afirmaç es que me le a-
ra'Da tanto foram testemunhados elou acompanha os por respeitá-
veis e dignos igos comuns nossos. I

or isso GUe não v~ilo em I
i I

a)que o atual Governador de Minas tem eS~Cial de-I
sestima pelo passado e pela tradição, (~)que lhel
teriam sido muito hostIs, é verdade, . s que são I
tão caros para nós mineiros;
b)que o atual Governador de Minas e tá entre aque-I
les que I "ajudados, não perdoam j ais aos que fo-I
ram testemunha das desditas deles" e principalmente
aos que o ampararam nas emergênci s;

/

.w'
Como se vê das cartas, dirigidas ao doutor Magalhães Pinto e a com~dre

Lourdes, além das que dirigi ao governador Francelino Pereira, não me descUlda-
va de prevenir a seus eventuais interlocutores_do q~anto e do qu~ su~ ?essoa re-
presentava, Certamente, a do doutor Magalhaes Pmto, :le a tera eXIbIdoao go-
vernador de então ... na oportunidade do encontro anunClado.
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NO GOVERNO TANCREDO NEVES
(1983-1984)
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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 disputar
mais uma vez o governo do Estado, face às eleições que se avizinhavam. Antevia
ele uma possibilidade concreta de vencer as eleições, face ao descontentamento e
à ansiedade que se apoderaram do eleitorado dos grandes centros urbanos do Es-
tado, notadamente Belo Horizonte, onde certamente teria uma significativa vitó-
ria. Neutralizaria uma possível derrota na região que tem Juiz de Fora como cen-
tro com uma grande vitória na região de Contagem e teria uma situação equili-
brada 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 pobres", 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 r,
lI, e até lI!. Tinha uma idéia, a do voto em branco, (o que depois viria a ser cha-
mado "voto camarão"), mas como atrair uma corrente local, de preferência a
minoritária, porque esta vinha sempre apanhando 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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Meu caro Geraldo Santanna. Mais uma vez venho agradecer-lhe o apoio que nos vem dando nessa campanha
pelo governo do E~~ado, em que. ~~ achamos empenhados. Conto, ainda, com a sua ajuda para dar solução
aos problemas pohtl~o~ dos munlclpl~S, onde o amigo conta com relacionamento de amizade. Nestes, onde só
~o~e~ forças situacionistas, fica voce com plenos poderes para todas as articulações que a seu critério, sejam
úteis a nossa causa. Dou-Ih~ plenos ~eres 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. t3/6/82. '
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Dali fui ao palácio da Liberdade, onde, após conturbado acesso, comojá 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 de
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 con-
fessar que, ao nos despedir, não se esqueceu ele de me indagar se eu estava pre-
parado financeiramente para a tarefa, ao que respondi afirmativamente. Encer-
rou ele com essa recomendação: - "Se lhe faltar algo, procure a viúva do cel. An-
tônio 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.

Aliás, em relação ao episódio que envolvera a candidatura de Tadeu Leite à
Prefeitura de Montes Claros, não posso fugir à transcrição do diálogo que tive-
mos naquela oportunidade: - "ô Tadeu, estão aqui, comigo, para lhe entregar, as
ajudas financeiras de Antônio Augusto Atahyde e OsmanilNenem Barbosa ...!".
Antes de recebê-las Tadeu observou: - "Preocupa-me muito estar a receber ajuda
financeira de Osmani e Nenem Barbosa...!" - "Porque", indaguei. - "Porque quan-
do me lembro de que para qualquer lado desta cidade que o prefeito tentar qual-
quer obra ou melhoramento defrontará, seguramente, com propriedades de um
dos dois, são lotes, casas velhas e novas, valiosíssimos ou não..., mas não tenho
como fugir disso... ! De qualquer forma terei que enfrentar esta realidade, mas
procurarei ser justo para com eles, sem prejudicar os interesses maiores da cida-
de. Dá cá este dinheiro ...!". Dessas ajudas prestei contas ao dr. Tancredo, na pre-
sença do dr. Dermeval Pimenta Filho, de quem, por sinal, recebi os comprovantes
que ainda guardo. Realmente a preocupação de Tadeu procedia, pois Osmani já
me dissera que entre ele e Nenem possuiam centenas de imóveis na cidade de
Montes Claros e arredores.

De outra feita, já em novembro de 82, o dr. Tancredo recomendou-me, "leve
este pequeno manifesto (rascunhado no momento), torne-o mais conciso, em forma
de boletim e cubra os pequenos e médios municípios com ele, notadamente os pe-
quenos 'os burgos pobres"'.
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"Aopovo do Norte de Minas

Na impossibilidade de estar presente a todas as cidades desta forte, rica e

abandonada região do nosso Estado, dirijo-me aos meus coestaduanos, seus

habitantes, para lhes afirmar solenemente que, eleito governador de Minas,

virei ao encontro de todos os municípios do vosso setentrião para em entendi-

mento com as suas lideranças encontrar as soluções adequadas aos seus

problemas de educação, saúde, transporte, casa própria e saneamento básico.

(...) energicamente aos nobres anseios de uma vida digna e justa para a região.

Porei termo a todas as modalidades da violência e da corrupção, sejam as de

origem oficial, sejam as de iniciativa privada. A perseguição fiscal e policial

serão banidas da ação governamental. O abuso do poder de polícia, a ação

nefasta e arbitrária do Instituto Estadual de Florestas, o uso indiscriminado e

lesivo ao interesse público dos bens da administração, a utilização das máqui-

nas de propriedade do Estado e do Município a serviço dos particulares, os

empréstimos políticos das instituições de crédito, o empreguismo desenfreado

serão extintos em nome da moralidade administrativa.

Minas voltará a tradição de honrades e de respeito aos bens públicos e de

acatamento aos direitos de todos os cidadãos, consoante ao seu passado de

austeridade que nos deixaram os grandes republicanos João Pinheiro, Arthur

Bernardes, que dignificaram e enobreceram a vida pública de Minas Gerais.

Para alcançarmos esses objetivos contamos com o voto de todos os filhos do

norte mineiro, que jamais se deixarão aviltar pelo suborno e pelo aliciamento

indigno dos agentes da corrupção."

Tancredo Neves

Encarte especial da 2" edição do livro: O Caminho de Volta ou "A Travessia do Deserto" de Geraldo Paulino Santana
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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 PR, poderia 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
compôs 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.

Belo Horizonte, novembro de 1982.

TANCREDO EVES

AO POVO DO NORTE DE MINAS

Na impossibilidade de estar presente a todas as cidades dessa região,

dirijo-me aos seus habitantes para lhes afirmar que, eleito Governador

de Min s, Virei ao seu encontro para, em consonância com suas lideranças,

buscar soluções que atendam aos mais leg(timos anseios de seu povo.

Entendemos que esse objetivo será alcançado com o restabelecimento

da moralidade na administração pública, cujos recursos não têm tido

destino sadio, pois que antes têm servido mais ao interesse particular

e de grupos do que ã coletividade.

Na linha indesviável de austeridade administrativa e pol £tica certa.

mente teremos meios para solucionar os problemas maiores que ainda

angustiam a região e o Estado. E as perseguições, os abusos de poder e

as arbitrariedades serão banidos com a nossa ação governamental, como

meio de acatamento aos direitos de todos os çidadãos,

Farei, assim, com que Minas retome ao seu lugar d honradez e de

respeito à opinião pública, com o que entendemos igualmente preservado

o uso dos bens públicos.

E para alcançarmos essas metas contamos com o voto e todos

aqueles que não se deixam aviltar pelo suborno md £gno dos agentes da

corrupção.

Com a recomendação produzi este boletim com o qual cobri todo o norte de
Minas:
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É natural que a escolha do Secretariado de Tancredo obedeça ás mais elementares linhas de caulela. Afi-
nal, 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 á vitória. Pouco se sabe, assim,
de quem vai ocupar este ou aquele cargo, além da pacifica indicação do ex-depulado 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 oulro (o banco do Estado de Minas) seja
entregue a um pessedista ou a um perrista.

Um oulro ex-depulado udenista, Dario Tavares, está praticamente escolhido para a Secretaria de Saúde.
Se puder, Tancredo faz do deputado Renato Azeredo, seu braço direito junto com Helío Garcia na
esquematização do extinto PP, o prefeito de Belo Horizonte. Azeredo seria o híbrido que Tancredo gostaria de
ter á frente do Execulivo 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
d.epende 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 difícil divisar se é
melhor entregar o que sobrou ao udenista Rondon Pacheco ou ao pessedista Ozanan Coelho, ambos em lula
de vida ou morte. O PR, se ainda t:m alguma coisa a ver com o PDS, por enquanto está alijado de cena.

(JORNAL DO BRASIL - OPINIAO -, sábado, 15/1/83).
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TANCREDO NEVES E
HÉLIO GARCIA,

AO GALOPE DO SONHO
E DA HISTÕRIA .

•... 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 municipios tradicionalistas que nasceram ao longo do Vale do Jedquilinhonha. 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 complicado jogo do poder -, quase 200 mil votos que dariam a vitória, sem
dúvida, 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
Políticos 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 Económica 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 política 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 António 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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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
se~ apartamento na p~aça da Liberdade, para onde me desloquei imediatamente.
La chegando, encon~reI o apm:tamento literalmente tomado de gente, lembrando-
me be~, da figura mconfundIvel do dep. Nilson Gontijo. Fui imediatamente in-
trodUZIdonuma sala de portas corrediças, cerradas imediatamente lá ficando o
dr. Tancred~, o vice Helio Garcia, o dr. Renato Azeredo e eu. Ato c~ntínuo, o dr.
Tancr~do, VIrando-se para mim, foi logo dizendo: - "Se o trabalho que lhe enco-
mendeI ficou pronto, descreva-o, por favor". Com base neste roteiro ,

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 famí-
lia, no caso o Renato e você. Vocêvai ser o chefe de Assuntos Municipais que fu-
turamente vai se transformar em secretaria, segundo a vontade do Hélio e mi-
nha. 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 conversados, assuma o gabinete de Assuntos Municipais e vamos traba-
lhar. E convoque seu amigo para o conselho do Credito Real." Voltamos à sala de

fiz-lhe uma longa exposição histórica de "critérios de convivência", desde os cha-
mados "protocolos de intenções", adotados desde as eleições de Juscelino e Bias
com o partido Republicano, lendo-os todos na íntegra, passando pelos já então cha-
mados "critérios de convivência" adotados pelos governos udenistas, uma ques-
tão de semântica somente, uma vez que todos significavam, a final, "restrições à
vontade e poder do governante". Eles solucionavam os problemas políticos e até
administrativos de forma automática, independentemente da vontade ou do co-
nhecimento do governador. Para o caso presente, de lutas fraticidas entre corren-
tes pmdbistas, apresentei, então, três opções, para dizer ao g<?vernadorTancredo
que, escolhida uma alternativa por ele, qualquer burocrata a executaria, propor-
cionando-lhe grande tranqüilidade para dedicar-se exclusivamente aos grandes
problemas e interesses de Minas e do Brasil. Dirigiram-se para a janela que dá
para a praça da Liberdade, o vice-governador Hélio Garcia e o dr. Renato Azeredo
que, não obstante silentes, observavam 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 indicará a que você entender melhor para mim." Voltaram
a sentar-se novamente o dr. Hélio e o dr. Renato, 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 honrado, não poderia
ficar em Belo Horizonte, razão por que não poderia servir diretamente ao seu
governo. Fazendo-se de mouco, o dr. Tancredo indagou-me, - "Quais os compro-
missos que você assumiu em meu nome durante a campanha?" - "Não convenci-
onais, só um compromisso, com um auxiliar do trabalho" -"Que significa não con-
vencionais, Santanna?" - "Porque à exceção de um lugar no conselho de Admi-
nistração do Crédito Real, todos os outros, que eu chamo de "convencionais", nada
mais são do que cobertura política aos grupos que ficaram documentadamente
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 esperavam por
Tancredo.
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portas corrediças onde continuavam o vice-governador Hélio Garcia e o dr. Rena-
to Azeredo, falando-lhes o governador Tancredo Neves: "Está tudo certo, o
Santanna vai tomar conta dos problemas municipais. No seu relato, mostrou gran-
de conhecimento de causa e competência... vamos continuar". Despedi-me então
e fui para casa aguardar 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. Realmen-
te, vivendo lado a lado com o secretário Renato Azeredo ao longo de muitas déca-
d~, o governador Tancredo Neves foi tomado de forte e visível emoção, no que
fOIcensurado 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 rotina política e administrativa. Anuladas as eleições
municipais de Capelinha, como já me referi, o governador Tancredo Neves
recomendou-me efetiva ação no sentido de que revertesse o quadro político
naquele município, transformando em retumbante vitória a derrota que há
pouco havia atingido o PMDB local. Era a primeira eleição que se feria du-
rante o novo governo. De uma derrota por cerca de 800 votos, revertemos o
quadro e nosso candidato, 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 a fora, 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 a
fora, confessava-me agora, como governador de um Estado síntese do pensamen-
to nacional, necessitar de um cenário no qual tanto fosse ouvido, como acolhidas
e difundidas suas idéias.
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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 governador de oposição fez-se ouvir com respeito
e admiração e de lá voltou entusiasmado com o calor da acolhida e a capacidade
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 diri.
gentes 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 dr. Dorneles
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, porta-
dor de um livro para o dr. Tancredo - "Memoire de Raymond Aron". 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,
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."
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Mas O certo é que, sempre que eu ia a Brasília, avisava ao cir.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 cir.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 tanto
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, confir-
mand?, assim, com o que ele já havia me despertado, quando ainda em campa-
nha. E que, ao longo de anos e anos de convívio, pude me aperceber de que o go-
vernador Helio Garcia, de coração fortemente generoso, nunca se esquecia 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
cir.Renato tentara torcer a preferência do cir.Tancredo por outro nome que não o
meu, a cuja insinuação o cir.Hélio se contrapôs com irritação e firmeza.

Bem! O governo Tancredo Neves, não obstante moral e politicamente de
grande destaque e até notoriedade, foi muito curto, menos de 2 anos. Percebia-se
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 d~
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 despa-
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chos rotineiros éramos silentes; à vista da papeleta que resumia o processo ou ato,
apunha sua assinatura ou sua ordem, da mesma forma que dobrava a folha, sem
proferir uma só palavra. Por isso, inúmeras vezes, Simão Casassanta acorria para
de longe presenciar nossos despachos, dizendo mesmo que "não podia perder mais
um filme..."

Desde muito jovem ainda, Tancredo, quando secretário da fazenda do gover-
no 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, que
seria 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 po-
bres análises. Mas disso eu tinha certeza, ele confiava plenamente nas minhas in-
formações, o que, segundo ele próprio me disse, não o ti!:ha em relação ao Carlos
Cota. Não foram poucas as vezes em que me disse: "...0 Santanna, não valorize
muito o que o Carlos Cota fala ou pede, ele tem a imaginação muito fértil e é muito
apressado nas decisões que toma, fazendo uma triagem para mim, sem deixar que
se criem aborrecimentos ..." Tancredo se embevecia com a conversação, principal-
mente por análises políticas e pela notícia de boas leituras. Sua cultura geral era
fantástica, embasada, principalmente na cultura francesa. Ameno no trato e
conversador fluente, adotava a estratégia de provocar seu interlocutor por um
tema central, inobstante divagar, vez por outra, como que a buscar inspiração por
novas interpelações. Mas sempre voltava ao tema central, certamente para con-
solidar a convicção que já tinha. Entrementes, vez por outra, o governador
Tancredo Neves me passava bilhetes como este,
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e não deixava de me advertir: "...qualquer acusação, ou mesmo insinuação, de
desvio de conduta no campo da moral, em qualquer setor do meu governo, precisa
ser imediatamente respondida com energia e apurada com isenção. Não me deixe
passar nada, Santanna, sem a imediata comunicação. Isso é fundamental para
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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
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 quan-
to já se acumulara na gaveta de sua mesa, já ao anoitecer, sou chamado por da.
Antônia à presença do governador, advertindo-me ela, de antemão, que a conver-
sa 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 a 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, precedidas de avaliação por uma co-
missão permanente, constituída de servidores da Ruralminas, mas, talvez por um
lapso, constituída por familiares e parentes dele, 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.

Comojá disse, o doutor Tancredo e eu, falávamos (amenidades) sempre após
os despachos, que normalmente se davam à noitinha. Ele não se dava bem com
José Monteiro, não sei porque, mas sempre perguntava. - "Tem estado com o
Monteiro? Como vai ele?", "E o nosso ministro tem dado notícia ou pedido algu-
ma coisa?", "E com a governadora, (Da. Antônia, para quem não sabe) tem discu-
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Senhor Governador,
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Governador do Est~ de ~~lGerais

Belo Horizonte, 22 de abril de 1983.
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Fm atenção ao seu prezado Oí. n" 238/83, de 13.04.
83, lIp1"az-mccOIlU\icar-lhe que autorizei que o funcionário GERALDOPAg
UNO SA.\TA.'\.\FlUO. do Instituto de Previdência dos SeNi~ores do Es-
tado de ~linas Gerais, continue ã disposição do Governodo Estado de
Goiás, para ter exercício lU FundaçãoCardiológica desse Estado.

'esta oportunidade, reno\'o-lhe as expressões
alto preço e distinta consid ração.

Of.19S/G/

Doc43.1

tido algo?", "Sim, ia me esquecendo, tem visto o Aecinho? Que faz ai 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":

o Caminho de Volta ou "A Travessia do Deserto"
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Neste momento, alto na História, orgulhamo-nos
de pertencer a um povo que nao se abate~ que sabe afastar
o medo e não aceita acolher o ódio,

A Nação inteira comunga deste ato de Esperança.
,~ncontramos, depois de ilusões perdidas e

o Caminho de Volta ou "A Travessia do Deserto"

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 Íris. O
funcionário requisitado é filho de leal e competente auxiliar de nosso governo. Es-
tou 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 docu-
mento oficial. Mas a deferência, segundo Tancredo, se justificava. Geraldo
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 vid~ pública lutou pela liberdade e pela democracia com
voto direto em nosso meio. E este o texto do primeiro e último discurso que teria
sido pronunciado por doutor Tancredo como presidente da República:

Brasileiros,

" - " .''. -
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pesados

esta

sacrifícios, o.bom e velho caminho democrático.
Não há Pátria onde falta democracia.

, - I

A Pátria não é a mera organização dos homens
Estados, mas sentimento e consciência, em cada um deles,

de que lhe pertencem o corpo e o espírito da Nação.
Sentimento e consciência da i"cransferív~l respoüsdbilidal8
por sua coesão e seu destino.

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

Não teremos a Pátria que Deus nos destinou

346

-enquanto nao formos capazes de fazer de cada brasileiro
cidadão, com plena consciência dessa dignidade.

um-
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No conceito que fa~emos do Estado denocrático
há saudável contradição: quanto mais democrática for
uma sociedade,mais frágil será o Esta~o. Seu poder de
coação só se entende no cumprimento da lei. Quanto
mais fraterna for a'sociedade, menor será a presença do
Estado.

Na vida das Nações, todos os dias sao
dias de História, e todos os dias são difíceis. A paz
é sempre esquiva conquista da razão política. ~ para
manté-la, em sua perene precariedade, que o homem
criou as instituições de Estado, e luta constan~te
para aprimorá-las.

Não há desânimo nessa condição essencial do
homem. Por mais pesadas que sejam as sombras
totali:árias ou ~ais Jes~tadas as ?aiAões anárquicas,
o instinto da liberdade e o apego à ordem justa
trabalham para restabelecer o equilíbrio social.

348
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Assim sendo, a Pátria não é o passado,
o futuro que construimos com o presente; não é a
aposentadoria,dos heróis, mas tarefa a cumprir; é
promoção da Justiça, e a Justiça se promove com
liberdade.

mas

a

.' - 3

Brasileiros,

A primeira tarefa de meu governo é a de
promover a organização institucional do Estado. Se,
para isso, devemos recorrer à experi~ncia histórica
cabe-nos também compreender que vamos criar um Estado
moderno, apto a administrar a Nação no futuro dinâmico
que está sendo construído.

Sem abandonar os ceveres e preocupações de
cada dia, temos de .concentrar os nossos esforços na
busca de consenso básico à nova Carta Política.

Convoco-vos ao grande debate constituicional.
Deveis, nos próximos meses, discutir, em todo~ os
auditórios, na imprensa e nas ruas, nos partidos e
nos parlamentos, nas universidades e nos sindicatos
os grandes problemas nacionais e os legítimos interesses
de cada grupo social.

~ nessa discussão ampla que ireis identificar
os vossos delegados' ao Poder Constituinte e lhes
atribuir o mandato de redigir a Lei Fundamental do
País •.
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meA Constituição nao é assunto restrito aos
juristas, aos sábios ou aos políticos. Não pode ser

do PDS, que, por decisão partidária ou pessoal,
entregam a mais alta e mais difícil responsabilidade

Os deputados constituintes, mandatários da
soberania popular, saberão redigir uma Carta Política
ajustada às circunstâncias históricas. Clara e
imperativa ~m seus.princípios, a Constituição deverá

• I I

.ser flexível quanto ao modo, para que as crises
políticas conjunturais sejam contidas na inteligência

profunda reflexão

ato de algumas elites. g responsabilidade de
o povo. Daí a preocupaçao de que ela não surja
açodamento, mas resulte de uma
nacional.

todo
no

I

1
I

\
I
I.

I

da minha vida 'pública.
Creio não poder fazê-lo de melhor forma do

que, perante Deus e perante a Nação,~nesta hora inicial
de itinerário comum, reafirmar o compromisso de resgatar
duas aspirações que, nos últimos vinte anos, sustentaram,
com penosa obstinação, a esperança do povo:

- esta foi a última eleição indireta do Pais;
- venho'para realizar urgentes e corajosas
mudanças políticas, sociais e econômicas
indispensáveis ao bem estar do povo.

mesmo

e esperando, recriava em todos nós energias que

aapaga as cicatrizes e os sacrifícios que marcaram

Não foi fácil chegar até aqui. Nem
a antecipação da certeza da vitória, nos últimos meses,

história da luta que agora se encerra.
Não há porque ?egar que houve muitos ~tos

de em que cada um de nós se irrllga\"ade~alento e cansaço,
se valia a pena a luta. Mas, cada vez que essa ten~
nos assaltava, a visão emocionante do povo, resistindo

Ulisses Guimarães e o recém fundado P~rtido da

~residcnte eleito do Brasi~, busc':) no

da lei. .

coraçao e na consciência as palavras de agradecimento
profundo aos correligionários da Aliança Democrática,

~rente Liberal, sob a liderança de Aureliano Chaves,
Marco Maciel e meu companheiro, Vice-Presidente José

o valente e fiel PMDB, sob o comando do Deputado

Sarney; aos integrantes do PDT, PT, PTB, dIssidentes
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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

em

que registra, com orgulho, a força do sentimento
unidade nacional sobre as insurreições libertárias
durante o Império; que fixou, para admiração dos
pésteros, a bravura de brasileiros que pegaram

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 naturidade
política, exigiu que agíssemos dentro das regras

que ,

armas na defesa de postulados cívicos contra os vIcios
da primeira República, a História situará na Eternidade
o espetáculo inesquecível das grandes multidões
em atos pacIficos de participação e de esperança, vieram
para as ruas, reivindicar a devolução do voto popular
na .escolha direta para a Presidência óa República.

-Frustradas nos resultados imediatos dessa campanha
memorável, as multidões nãó desesperaram, nem cruzaram
os braços. Convocaram-nos'a que viéssemos ao Colégio

\

Eleitoral, e fizesSE!llOsdele o instrumentode sua própriaperempção,

impostas, exatamente para revogá-las e destruí-las.
t inegável que o processo de transição teve

contribuições isoladas que não podem ser omitidas:
- a do Poder Legislativo, que muitas vezes

mutilado em sua constituição .e nas suas faculdades
conserlTC'uacesa a r.h3ma votiva da representação popular.
como última sentinela no campo da batalha democrática;

- a do Poder Judiciário,que se manteve imune
a influências dos casuismos, para, na atual caDuntura,
fazer .prevalecer o espírito de reordenação democrática;

_~~ l IIIIII!!!!!!!!!~~_
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. I
- a da Igreja, que com sua autoridade

exponencial no campo espiritual e na ação social
educátiva, lutou na defesa dos perseguidos e

e

pregou
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sob p~essões inqualificâveis, nesse mutirão cívico da
reconstrução nacional:

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

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 dividid~s 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 polltica. ~s ideologias, tão fortes no
século passado e na metade do século XX, empalidecem
frente a um novo nacionalismo.

os seus desdobramentos até a alternativa do poder:
- a de S. Excia., o Presidente João Figue~o,

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 sucess~o presidencial

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

de

pobresa necessidade da opçao preferencial pelos
com base na democracia moderna:

- a de homens e mulheres de nosso povo
principalmente as mães de família, que arrostaram
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 - que, sob a censura policial, a
coação politica e econômica, ousou bravamente enfrentar
o poder para servir à liberdade do povo:

- a da sOQiedade civil como um todo, .em suas
muitas instituições, a Ordem dos Advogados do Brasil,
a Associação Brasileira de rmp=en~a, as entidades
classe patronais, de empregados, de profissionais
liberais, as organizações ~studantis, as Universidades,
e tantas outras, com sua participação, muitas vezes
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só homem sem trabalho, sem pão, sem teto e sem letras,

patriotismo de todos.
Retomar o crescimento é criar empregos.Toda

a política econômica de meu Governo estará subordinada
a esse dever social. Enquanto houve~, neste País, um

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

os setores interessados. Contamos, para isso, com o

\

toda a prosperidade será falsa.
Brasileiros, Cabe acentuar que o desenvolvimento social

nao pode ser considerado mera decorrência do
Ao lado'da ordem constituicional, que é desenvolvimento econômico. A Nação é esencialmente

I

situaçãotarefa prioritária, temos que cuida~ da
econômica. A inflação é a manifestação mais clara

constituída pelas pessoas que a integram, de modo que
cada vida humana vale muito mais do que a elevação de

da desordem na economia nacional.Iremos enfrentá - la um índice estatístico. Preservá-la constitui portanto
desce o rrimei~o dia.

e

e

umdever que transcenãe a r~comendação de carátér
econômico, tão indeclinável quanto a defesa das nossas

a garantia de alimento, saúde, habitação, educação

fronteiras. Nessas condições temos de reconhecer
admitir, como objetivo básico da segurança nacional

'.
e

do

..Não cairemos no erro, grosseiro, de
recorrer à recessão como instrumento deflacionário.
Ao contrário: vamos promover a retomada

,
cresc~entor estimulando o risco empresarial
eliminando, gradativamente, as hi~ertrofias do egoismo
e da ganância. O rítmo de nossa ação saneadora

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

dependerâ unicamente da colaboração que nos prestarem brasileira deve assentar-se sobre a livre iniciativa e

357



o Caminho de Volta ou "A Travessia do Deserto" o Caminho de Volta ou "A Travessia do Deserto"

.
.." '\ ...

':: •.. .,~.'
,

_., li>.. ~\

- 12 -

nesta fase da vida nacional, a grande oportunidade
Vitória, a construção de uma Nova República. Vejo

a propriedade privada. Exatamente por isso adotaremos
medidas que venham a democratizar o acesso à propriedade,
e a proteção 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

instituicionalização do Estado.
Faz algumas semanas eu anunciava,

histórica de nosso povo.

em

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

e a propriedade'privada é defendê-las dos monopólios
e do latifúndio.

independência,' podem ser atribuídas às dificuldades
normais em um processo de formação de nacionalidade.

da
que

certos ,

tarefa iniciada pelos bandeir~ntes e desenvolvida

pelo gênio político de Rio Branco e pela bravura
nacionalista do Marechal Rondon.

,
por pioneiros intrépidos e desbravadores audazes .

evitando que das insurreições liberais vencidas

Com a ocupação da Amazônia e do Oeste
concluída nos últimos decênios, chegamos ao fim da

fiçassem cicatrizes históric.as.

soube exercer a tolerância nos momentos
Nação, graças à habilidade do Segundo Reinado,

Hoje, no entanto, encontram-se vencidas as etapas
mais dura~. Mantivemos a integridade ~olítica

r
I

dos

Dentro dessa ordem de idéias,' a conciliação-o.. .
o ~~~dim~nto, deve ser vista como convênio

ü .

Brasileiros,

9._ .•
o ~ntendimento nacional nao exclui o confronto

das idéias, a defesa de dou~rinas políticas divergentes,a
plurali:iüd~ da ú?inlões. -'~ãc pretenjemos eritendi.m~;1to
que signifique' capitulação, nem o morno encontro ~
antagonistas políticos :~m região de imobilismo e apatia.
O entendimento se f.az~Il\ torno.'de"razões'~aiores, as da
preservação da integridade e da sob~rã~ia nacionais.

instruindo I
I

destinado a administrar a transição rumo a nova e duradoura I
I

--.
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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.

Deixamos, há muito, de ser, aos olhos
estrangeiros, exótica nação dos trópicos. Incluímo-nos
entre os paises economicamente mais desenvolvidos.
Nossa cultura é admirada internacionalmente. Traduzem-se
os nossos escritores em todas as ling~as, a música

virtuoso deles. Tais qualidades, que só o juízo

brasileira é conhecida, e o desempenho de nossos artistas Consciente desta realidade, concito-vos
de teatro, de cinema e de televisão recebe o aplauso ao grande mutirão nacional. Não há um só de vos
de espectadores de inúmeros países.

Na pesquisa científica, apesar dos poucos
recursos p~blicos, temos obtido excepcionais resultados.

r

Nossos homens de ciência têm o seu trabalho admirado
nos principais centros mundiais.

que pode ser dispensado desta convocação. A cidadania
nao é atitude passiva, mas ação permanente em favor
da comunidade.

Faço meu apelo aos homens públicos. A
política, tal como a entendemos, é a mais nobre e
recompensadora das atividades humanas. Servir-ao
povo reclama dedicélç&O ineal1sável, noites inuorm.l.das,
o peso abrasador das emoções. são muitos os que

Sabeis que os homens públicos nao se fazem sucumbem em pleno combate,-legando-nos o exemplo

. J

de especial natureza. Eles se encontram sujeitos à

fragilidade da condição humana. Quando um povo escolhe
o Chefe de Estado,não elege o mais sábio de seus
compatriotas, e é ~ossível que não eleja o mais

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.

Nesta hora, de forte exigência interior,

360 361
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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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política.
Dirijo-me, pois, a todos vós 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.
conciliação se faz em torno de princípios, e ninguém
poderá inquinar,' na injustiça e na maledicência,os que
nos reuniram nesta vitoriosa aliança de fOl."çasdeJTo...-ráticas.

~ a conciliação para a defesa da soberania
do povo, para a,restauração democráti~a, para o combate à

inflação, para que haja trabalho e prosperidaãe 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, ã manutenção da injustiça
ao enriquecimento sobre a fome.

Para a conciliação maior, sem prejuízo
compromissos de partido e de doutrina, convoco os homens
públitos brasileiros, e todos os cidadãos de boa fé. No

362 363
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I Brasileiros,
.'

Esta memorável campanha confirmou a ilimitada

serviço da Pátria, há lugar para todos. fé que tenho em nosso povo. Nunca, em nossa História ,

se reuniram, em paz, cantando, para dizer que era preciso
Rio Bran~o a Natal, de Belém a Porto Alegre, as multidões

Em todo o país foi o mesmo entusiasmo. De

tivemos tanta,gente nas ruas, para reclamar a recuperação
umdos direitos de cidadania e manifestar seu apoio a

candidato.

Te~o uma palavra especial para os
trabalhadores. ~ às suas mãos que muito devemos e é
em suas maosque 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 ha divisão de renda e na direção dos

t I'

negócios públicos.

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,
Ao prestar minha homenagem a esses brasileiros,

que sao a maioria de nosso povo, reafirmo-lhes o
como nas praças públicas, com a mesma emoção, a
dignidade e.a mesma decisão.

mesma

co~prom~5Uo de ~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 herói enlouquecido de

A reconstrução democrática do Pais 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 País uma grande Nação.

Vamos fazê-la.

'~
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Um ou dois meses depois, recebi do Aecinho, então secretário do presi-
dente Sarney, um cartão, acompanhado de outro do presidente Calazans, d.o
banco do Brasil. O Geraldinho havia sido nomeado médico do banco do BrasIl
em Goiânia.

Lc O N F 1 D E N CIL ..

Cut:1l"Cim~nt3nd(,-o'c(\rdial.<nt • ncaminho eópia ot' documento
rclacion.do Cl'll1 (l apr<>\'citnmL'n o do Dr. CEI{J\LJ)O I'Al'LINO ~ANTA
NA F m Goiini. (CO), no Qu.Jro d M~dieos 00 H~nco. -
COl1l0 - do • u conhccim.nto. OIO"'tltlO btual cOl'ltraildicaria

e sa decisão. N nt_nto, estou convictu d_ qut!. a eXl'l1l'lo da
fo a cOlno ,r.ci recent<.> T o.corl ç-o rio E,t.o. Sr. . re ide~
te Jos- S rn Y•. ir.ha reli luç:'io de a[:or. rende ju!;ta homena-
gem .10 s3udo o Il'l'sio nU.' T"ncr rio !(>v .:;.

I ,ni';?""" · //-
.•.. /

BANCO DO
itR ID elA

Passados alguns dias da morte do presidente Tancredo Neves, o Jeremias
(foto abaixo), acompanhante pessoal de Tancredo ao longo de quase toda a sua
vida, o mesmo de quem se dizia (maldosamente) que "assinava" atos pelo gover-
nador, 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 telefonou perguntando quem era dr. Geraldo Paulino Santanna Fi-
lho, 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 algu-
ma promessa do dr. Tancredo". - "Fez uma promessa, mas ao sabor de uma brin-
cadeira, 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 chegamos a falar no banco do Brasil em Goiânia, já que ele não
pretendia sair de lá. E só, nada mais". O Jeremias, de minha própria residência
telefonou ao dr. Francisco Dorneles, o Chico, como ele o tratava, a quem
retransmitiu o que eu havia lhe relatado.

Geraldo Santanna Filho e o banco do Brasil

CA1'IILLO CALAZA'S DE ~lAGALHÃLS

Jeremias cumprimenta Geraldo Santana.
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*,

- Qualificação c Posse

1111- DIreção Geral - FUNCl

~nl3 - Goiânia-Centro - GOlAS

-onlcrM-----

[

I\~~UNTC

PUNClONJ\IUOS

f
36 - DN <;>R E S O L U ç ~ O

De conformidade com a competcncia conferida pe-
lo artigo 29, item 5, dos Estatutos,

R E S O L V O:
Referindo-nos ao seu expediente r,ETIN/SEFUN-85/l663, éo

12.8.65, comunicamos que a qualificação do Sr. GEIU\LDO PAULIl.O
SlINTANA FILIlO(3.677.420-0) já foi autori7.ada em nosso expediente
~lOVU1-Se"dm, tle 23.7. 85.

-- NOMEAR, para a Carreira de Médico do Serviço
Técnico-cientIfico, com localização em Goiânia (GO),o Dr.GE
RALDO PAULINO SANTANA FILHO.

Em 20 de junho de 1985.

2. Na oportunidade, solicitamos obter do candidato -- após
concluída a qualificação -- comprovante de sua exoneração éa
Cl,IXt:GO-Caixü Econômica do Estado de Goiás.
3. Finalmente, infonnamos que o Sr. GERl\LDO pOlIerá cx:mtinuar
exercendo cargos pri vati vos de médico, no Ilospital San t.a He lo•.,,"
e Hospital Süo Franclsco de Paula, desde que em horários compati
vais e sem P~CJU1Z0 aos nossos serviços, esclarecido que scr~
pcrmiLida sua permanência em apena:J um emprego público, além e.a
.futuro cargo no lJanco,

Camillo Calazans de Magalhães
Presidente

.i-
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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-Ia, que "uma carta as-
sim deveria integrar o currículo do doutor Geraldo Santana Filho".

.';'rn/,'~ q). d,,"lll/lo qill.~
Clft')nC" cÁnfllU • Y"".âCULAfI

c:n ao" J '1.

Por isso, PCSilU.:J.S(lS cOlIscqUellci.:J.s<.lo

Goinn ii\, 02 <1('setembro de 1. 98~
gesto, mas sem divistlr como conciliar o dever <.Iebem ser
vir ao Diln~o com a.respolIsabilidade do exercício <.Ie minha
pri.ncipal especialidade médica, é com pesar que também me
per'1!ito declinar da honrosa investidurq ..•ce.rt.1mente dos
mais destacados titulos qtle compõem meu modesto currículo.

SCnll0.i." Prc~iucn t.(~.

Dil'ijo-me i\ VOS$a excelêl.lcia, tão 511!"

p:r(~!..o tinjo h:t)~'-'i\do. P.lI'.:J dgl'L\Clf;'c(~r-'lh2 minha cld;ni~~;:;:(l comu

paraAo aproveitar a oportw1idade
manifestar minha velha .1dmiraç~o por V. Exa., quero ressal
tar a maneira cordial e amiga com que me acolheram e dis
tinguir"m os que labutam nessa notável Instituição.

Atenciosamente,

G"RALDO PAULIIlO SAnTANA :~I."o k:I)<-11,,~w-r

~....IfOU'I1AL ,.lu ""'''CISCO Df "'!l1S
RUA •••••• ',. 110 _ •••••• ~. J'r •••••• __ ..•.•• _ ••.•••. _ •• ••• _ ._w __

Doutor CAl:ILO CIIL/\~'1S DE:HACALllí;F;S

Digníssimo Fr€si<lente do BM/CO DOBRASIL S/A

nRM~!!:!~ ;",~t:

Porrr...l do., r~c~olução n" 3ó-D, de ?O ele jUllLo )Nxi.rrto p~5sad().

Só agor.-a me dei conta. contudo,de que
o hor5.r:i,ode t:.~abüJJ"lo diário no Danco Con1'litn, de fo!""II'li:.!..

incontornável, co", a prática de minl!a principal especiali-
dade médica. a Cu"\u.'gia cardL"lca~

Comefeito, não ob,;ti1."ltepoder cum
priI' a jornad~ !:clRanalde vinte hora~ de serviço médico no
Banco, o compromisso de "hora certa" é, sob todo!;O~ il.9

pcctOi;, além do psicológico, .fator impeditivo para itdci."1!

se um.->.cjrurgia car<.liaca, o que faço todas as milnhiis. Além

de~tes a de tantos outros, o cirurgião cardía~o. durante o
ato, vive circunrrtâncias especiais qu~ lhe ifilpõem o dever
de alhear-se a tudo que não se inte~re àquele quadre. prj~
cipalmc'Ilte porqul" .,;, ele to",,,,r, conforme o c..•so, em fr~

çõ~.sde segundo, deci~õc~ que jogam com a vida do paciclltc"
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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:

B aUia (DF). 26 de s t 1'0 de 1985.

Ge ldo santamla.

Sou ito
6S. 0C»lI a oépia d6 de
Banco Goiânia.

oido a você pela nicação 2 et

tência do Ge:ra.Zdi ho do Se viço édico do
NO GOVERNO HÉLIO GARCIA

(1984-1987)
Ele colocou acÚ7Klde ttu:1oa p esei!"V<:lça-o

lidads rrrédiaa. a ai1'U2'gia aardtaaa.
e p ia

Louvo cada v mai o eu eho ooLabora oom o

filhos. eguindo-l1u4 voe 06. tanto
leais aos sentimento8 de' Mt:z:zoiae se

amiBarJ.e do/
1'6 com a gratidão da p

r'
Cont

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 Santana Filho o único servidor a
pedir e cobrar sua demissão.
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Logo que assumira o governo do Estado, em substituição ao dr. Tancredo
Neves, como seu vice, o governador Hélio Garcia chamou-me a um canto da sala
de fotos dos ex-governadores e me disse: - "ô 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, igualmente, uma grande honra para
. .

mIm e com prazer o sem.

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 papel."
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 aposen-
tos 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.

Sabendo da estratégia, eu provocava os circunstantes e cada um reletava
com mais detalhes e entusiasmo o problema que lhe afligia. Esgotados os assun-
tos, 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.
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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 tU,doe depois os traga em despacho, e estamos
conversados, tá certo, Santanna?" - "O 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 pedi~o que não pode ser atendido, porque é ilegal e contra as regras
estab~lecIdas 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. Afinal, 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-
s~tar 9u~, por. incrível que pareça, decorridos tantos anos de atividade política e
VIdapublIca, 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. . ,
so preCISOque 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 esta-
va, silente continuei, mas passamos a conversar sobre outras coisas. Em Palácio,
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
candidat~ra do Newton era totalmente inviável. "Esse gordo não inspira confian-
ça ao eleItorado mineiro. O Pimenta é mais palatável. Vamosver." Mas o "gordo"
me agradara, me parecera muito dinâmico e decidido. Visão da qual também co-
mungav~.o dr. Gileno, a despeito do clima inteiramente hostil da quase totalidade
dos auxI1Iar.e~do governo. Uns o atacavam no campo da ideologia, outros no da
moral e da etlCa.Não obstante, o dr. Gileno Novais e eu passamos a rodar, insinu-
ar, apontar as vantagens do Newton, principalmente quanto ao peso do eleitorado
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de Contagem que, certamente, o acompanharia na sua quase totalidade, anulan-
do assim, "centros mais evoluídos" que o combatiam impiedosamente.

Aproximava-se a convenção e uma visita d~ dr. Pimenta ao governador teria
conseguido deste uma palavra em seu apoio. As 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 dr. 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: - "Então
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
sua "estratégica poltrona", tudo que tínhamos conversado cá embaixo, criando
logo, com discretos acenos, um ambiente para despedida, no que foi entendido, e
o dr. Newton Cardoso imediatamente despediu-se e partiu.

Esgotados os esforços para se manter uma candidatura que se presumia con-
ciliar as diversas correntes, o governador lançou esse manifesto:
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COH A AUTENTICIDADE QUE LHE MARCA A VIDA POBLICA, DESISTE DE SER/

O CANDIDATO PARA NÃO CAUSAR DIVISOES .tlU~1 GESTO DE EX1'REMA DIGI'iIDA
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E fomos para o Rio de Janeiro, o governador Hélio Garcia, em cujo aparta-
mento ficamos, o dr. Gileno Novais e eu. Aprisionados ali por mais de 15 dias, certa
noite, já entediados, iniciamos, o governador e eu, uma conversa da qual concluí-
mos que o melhor seria assumirmos a campanha do dr. Newton Cardoso, sem dis-
pensar-lhe, contudo, de uma carta-compromisso. Por volta da meia-noite, o gover-
nador chamou Walduck Wanderley ao telefone e pediu-lhe que providenciasse sua
volta imediata a Belo Horizonte. Em menos de 2 horas estávamos no palácio das
Mangabeiras. Dali o governador convocou imediatamente à sua presença o vizi-
nho dr. Murilo Mendes, com quem conversou longamente, o que já havia feito com
o Walduck, enquanto, igualmente convocados por Gileno, em nome do governa-
dor, 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 dr. 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 dr. 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 dr. 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 dr. Hélio, estava ele sentado ao lado do dep.
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 dr. Newton Cardoso, que de imediato
afastou todos os que lhe circundavam, apanhou um bloco, copiou e assinou a car-
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 (ou com) você". É esta a carta-documento:

/

DIMENSÃO DE DIGNIDADE, HONRADEZ E COERENCIA'.. PARTIIlARIA,

NÃO OBSTANT~A UNIDADE NÃO FOI ALCANÇADA,

O ILUSTRE DEPUTADO FEDERAL JOAQU DoI DE ~IELO FREI RE.

TUDO QUANTO PODERIA CONVOCAR PARA UNIR FOI UTILIZADO.

DEPOIS DE OUVIR O PARTIDO SHI OmTIR QUALQUER DAS LIIlE

HIAGINEI QUE A APRESENTAÇÃO DO SEU PROPRIO PRESIDENTllO /

DEPUTADO FEDERAL JOAQU IM DE MELO FRE I R'j CO~IO CANlJ I DATO /\0

DO ESTADO/PODERIA VIABILIZAR E CONSOLIDAR A U:\IIlADE.

E PENSEI MAI S QUE A CONVOCAÇi\O DO PRES I DENTE DO PODER

CA, TAO IMPORTANTE QUANDO SE SABE QUE .IINAS LIDEROU A TRANSIÇAO /
DEHOCRÁTICA SOB O COMANDO DO GRANDE PRESIDENTE T~RENDO NEVES.

NÃO DESCANSEI U~l ~1I NUTO.

RANÇAS,

ILUSTRE

GOVERNO

RECEBI DO MEU PARTIDO SUCESSIVOS APELOS PARA COORDENAR

A SUCESSAO ESTADUAL.

ACElTEI TRABALHAR SOB AS INSPIRAÇOES DA UNIDADE I'OLTTI

DE E DESPREENDIMENTO,

NÃO ME RESTA OUTRA SOLUÇA0 DO QUE DEVOLVER AO PARTIIJO

A DELEGAÇÃO QUE ~IE FOI ESPONTANEMIENTE ATRI RUI DA.

COI'iTI NUAREI GOVERNANDO O ~IEU ESTADO. TOLi:RANTHIENTIj /

PARA SERVI R AO POVO MI NE I RO E PERSEVERAR NA CONS01. I IlAÇ.''iO D/\ IlE~IO-

LEGISLATIVO, O HONRADO DEPUTADO ESTADUAL DALTON CANABRAVA. PARA /
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Desnecessário dizer que ela não resultou em nada, assim como jamais fora
cobrada pelo dr. Hélio.

Partimos para a campanha, comandada pelo governador Hélio Garcia, com
a discrição que lhe impunha o alto cargo, não obstante extremamente difícil e ás-
pera, culminou com a eleição do dr. Newton Cardoso para governador.

Para controlar as ações do governo no interregno que separava o do gover-
nador Hélio Garcia daquele que iria se iniciar, o doutor Hélio, que também nunca
gostou de escrever nada, fez a seguinte circular aos secretários:

SERVICO PODUCO 00 ESTADO DE MINAS GERAIS

r.ic-~~ ~ r~ c-<-[J-v ~

~ '--- ~~ r-~- ~,4~
dYW7 ~~ ~ ~e--4
~J;,.,v~ ~ L~~e-
~'l

Doe 100-1

'Senhor secretário,
A partir de hoje nenhum alo 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."

Comício em Salinas, vendo-se, de costas, o candidato Newton Cardoso e Geraldo Santanna saudando a mas-
sa de mais de 30 mil pessoas.

o governador Hélio Garcia autoriza o asfaltamento da estrada que liga Montes Claros a São Francisco, ao lado
do prefeito Severino Gonçalves e do secretário Geraldo Santanna que lê a ordem de serviço. Ao lado, o gover-
nador Hélio Garcia, o secretário Geraldo Santanna e o candidato Newton Cardoso chegam a Brasilia de Minas
de helicóptero.
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NO GOVERNO NEWTON CARDOSO
(1987 -1991)
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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 governo.
Que Secretaria você prefere?" Depois de alguma relutância, indiquei a de Minas e
Energia, o que lhe serviu, naquele momento, para confessar-se livre em relação
às demais escolhas.

Incumbiu-me, então, o governador Newton Cardoso, de algumas missões, as
de sondar alguns nomes para secretários, notadmente para a "Educação" e para
a "Fazenda", nas pessoas do proL Darcy Ribeiro e dr. João Batista de Abreu, res-
pectivamente.

Na sondagem ao proL Darcy Ribeiro, vice-governador e secretário da educa-
ção no Estado do Rio, deu-se uma passagem interessante. Recebido imediatamen-
te por ele, após algumas amenidades, principalmente sobre nossa Montes Claros
e o norte de Minas, fui direto ao assunto e lhe perguntei como receberia um con-
vite do governador Newton Cardoso para ser secretário da educação em Minas,
especialmente para implantar CIEPS no Estado, assim me respondeu: "se convi-
dado, aceitaria com prazer e honra, pois nutro grande desejo de uma oportunida-
de para servir mais diretamente a Minas, contudo, nunca poderia responder afir-
mativamente à uma consulta como esta, sem que antes o fizesse ao Brizola...". -
Disse-lhe, então: "pois faça-o agora!..." incontinente o proL Darcy ligou para o go-
vernador Leonel Brizola, deixando o telefone em viva voz: "...Para construir e
viabilizar CIEPS, meu caro Darcy, até eu aceito ser secretário da educação em Mi-
nas, como de resto, em qualquer Estado da Federação", respondeu o governador
Leonel Brizola. Encerrando o encontro com algumas brincadeiras acertamos que
o governador Newton Cardoso oficializasse o convite na manhã seguinte, o que
realmente se deu. Foram estes os fatos que antecederam a nomeação do prof.
Darcy Ribeiro para secretário da educação em nosso Estado, sendo certo que sua
presença no governo durou pouco, porque o professor discordou literalmente dos
"CIEPS" então projetados e em construção aqui em Minas. E sua saída do gover-
no foi meio tumultuada, como o próprio pro f. Darcy divulgou em entrevista à
Imprensa.

Quanto à sondagem e convite ao dr. João Batista de Abreu, então secretário
do ministério da fazenda, em Brasília, por coincidência fui acompanhado pelo dr.
Paulo Gileno de Novais. O dr. João Batista de Abreu recebeu a "sondagem-
convite" com visível emoção, eis que, dizia ele, "...mineiro, sentir-me-ei muito hon-
rado em poder servir a nosso Estado em tão destacada e honrosa posição, porém,
não posso aceitar de pronto, sem antes consultar minha família", ficando acertado,
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L

o secretário Geraldo Santanna na solenidade de poso Dr. José Monteiro de Castro observa o secretário Ge.
se discute com o desembargador Régulo da Cunha raldo Satanna conversando com seu antecessor.
Peixoto, se mais desenvolvida a sua ou se a região
do desembargador, observados ao fundo, pelo dr.
Roberto Rezende.

então, que na manhã seguinte ele me falaria e assim, se houvesse concordância
dos seus, o governador Newton Cardoso formalizaria o convite por telefone, ma-
neira pela qual tudo foi concretizado a bom termo.

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 moral." - "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 "espreita" que ainda vige.

Na secretaria de Minas e Energia, nós nos dedicamos mais à sua reorgani-
zação, como a do DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica - e procura-
mos dar prosseguimento a alguns projetos formulados por nosso antecessor, den-
tre os quais o que atribuía a uma empresa de construções bastante conhecida a
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incumbência de dotar todos os povoados 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-se-Ihe não só a "geração, transmissão e distribuição de ener-
gia elétrica, mas também a perenizarão de nossos rios".

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-
ria 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 mai~ alta competência profissional." - "Não,
não, não posso nomear o Perouse, não. E 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 Monso 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, Ph.D. em engenharia, mas não tem pulso forte e não tem
experiência em administrar nada." e, já irritado, deu por encerrada a conversa
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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 a minha,
de não aceitar a presidência da Cemig, razão por que, como ainda havia tempo,
procurasse outro nome. Poucos minutos depois o governador Newton Cardoso te-
lefonou-me chamando-me ao Mangabeiras, para onde me dirigi imediatamente.
Ali, o governador reafirmou sua posição e eu, igualmente, repeti que não aceita-
ria o cargo, a não ser com as modificações combinadas. Meditando um pouco, o
governador pegou o telefone, ligou para o procurador, a quem transmitiu, na mi-
nha presença, a ordem para promover as modificações por mim propostas e a mi-
nha 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 destaque especial para a figura sempre inconfun-
dível 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
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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.

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-
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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
cousa 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.

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-
ragens para perenizarão e outros usos de alguns rios, dentre os quais, sobre o rios
Salinas, Caraíb as, Bananal, Calhauzinho, Pardo (Berizal e Machado Mineiro),
Setúbal e outros, todos no norte de Minas.

Concluídos os estudos de todas as bacias do norte de Minas e já com "can-
teiro de obras" implantado em "Santa Rita", no Vale do Jequitinhonha, parte de
sua população se movimentou, por lideranças suas, contra a barragem que ali se-
ria construída, inclusive para geração de energia.

A foto a seguir dá notícia da visita de comissão representativa daquela re-
gião ao autor, então presidente da Cemig, para impugnar sua execução, sob ale-
gação principal de impacto negativo, de ordem ambiental e social. Ante o movi-
mento, até significativo, resolvemos suspender a execução das obras e em vista
de tal reação, aceleramos o processo de construção das barragens sobre o rio "Sa-
linas" (foto mostrada a seguir, também objeto de vigorosos movimentos contrá-
rios à sua execução) e sobre os rios "Bananal", "Carmbas", "Calhauzinho" (esta
na cidade Araçuaí), "Machado Mineiro" e outras.
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o governador Newton Cardoso e o presidente da Cemig, Geraldo Santanna. no momento do desvio do rio em
Nova Ponte.

Foto da comissão representativa da região de .Santa Rita", em visita ao então presidente da Cemig. Geraldo
Santanna.

Barragem de contenção sobre o Rio Salinas
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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, pequenas discussões, embora respeitosas, entre mim e o go-
vernador, me pareceram indicar que estávamos nos cansando um do outro.

Certa feita, numa determinada manhã, foi encontrado pelas faxineiras do
prédio da Cemig, na lixeira do gabinete de um dos diretores, um cheque adminis-
trativo, de emissão de determinada empresa construtora, de valor muito signifi-
cativo, muito volumoso no julgamento de quem não estava acostumado a lidar, ou
mesmo escrever tal quantia, por esse conceito de "volumoso" ridicularizado pelo
diretor em cuja lixeira o cheque fora encontrado. De acordo com as normas vigen-
tes na Cemig o documento foi imediatamente 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, cobrado, me forneceu uma cópia do inusi.
tado documento.
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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, que, segundo ele, fora redigido por pessoa tão competente, como seu
amigo de absoluta confiança.

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 posição e mudamos de assunto.

Voltando à Cemig designei imediatamente uma comissão composta dos ad-
vogados Ivo Miranda de Morais, meu assessor e dr. Nide Alves Brito, diretor de
Gestão Empresarial para apurarem o ocorrido e sugerirem as providências cabí-
veis. Instalou-se um verdadeiro processo administrativo e as diversas partes en-
volvidas, inclusive pessoas estranhas à Cemig e à empresa construtora, foram
ouvidas formalmente, para se chegar à conclusão de que o fato resultara de um
lamentável equívoco na expedição de correspondências da citada empresa de cons-
trução, razão por que, a bem da verdade, o relatório-documento que me fora exi-
bido anteriormente pelo governador, para assinar, expressava os fatos, como apu-
rado, processo esse, hoje seguramente arquivado na Cemig.

A partir dai, 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 em 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 particulares, período du-
rante o qual o governador Newton Cardoso visitou nossa cidade por 3 vezes. Nes-
sa quadra, surgiram dois movimentos de cassação, pela Assembléia Legislativa,
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do governador Newton Cardoso, que, por sinal, além da virilidade da oposição que
tinha, não gozava de 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 comigopara que eu voltasse a colaborar com o seu gover-
no. Afinal, numa visita que lhe fiz em Belo Horizonte, mostrou-me as dificuldades
comque se debatiajunto à Assembléiae à opiniãopública,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 ocupada
por um de seus irmãos, iria demiti-lo e me nomearia para a mesma, acrescida 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 precedi-
da de recursos disponíveis na própria secretaria, independentemente da burocracia
reinante na fazenda e no próprio tesouro. De igual maneira, qualquer ato de reper-
cussão política seria imediatamente liberado, desde que pleiteado pela corrente po-
lítica majoritária do respectivo município.

Criamos um critério de convivência, com base na corrente política majo-
ritária municipal e passamos a intervir em diversas outras secretarias que não
correspondiam ou não acompanhavam a realidade do momento. Igualmente,
foram promovidas algumas mudanças de secretários, chegando a secretaria de
Segurança Pública a ser provida, a certa altura, por um coronel da reserva do
Exército Nacional.

Para maior segurança de nossos objetivos, todos os atos de repercussão
política no Estado passariam por mim e não necessariamente pela secretaria
da Casa Civil. Assim, não posso deixar de mencionar um fato que mostra, por
um lado a facilidade com que os deputados emprestam seu "apoiamento" a
uma reivindicação, e, por outro, o destemor, a impetuosidade e a consciência
de sua própria autoridade, do governador Newton Cardoso. Dentre os inúme-
ros processos para despacho, levei ao governador, certa feita, um deles con-
tendo lista tríplice para nomeação de um procurador da Justiça no Estado. Por
correto, levei-lhe os três atos para que ele decidisse sobre um deles. Lendo-
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lhe as papeletas, destaquei que dois dos candidatos eram apoiados por quase
todos os deputados, os mesmos, tanto assinaram para um como para o outro;
o terceiro, contudo, ao que me parecia, não procurara ou não obtivera, por
qualquer razão, o apoiamento de nnhum deputado e não tinha nenhum outro
suporte político em seu favor. Ante a decisão que precisava tomar o governa-
dor se fixou nos meus olhos e disse: "Vamos nomear, então, este desampara-
do"! Respondi-lhe, "trata-se, em verdade, pelo que sei, de um excelente pro-
fissional, competente e íntegro, talvez como os demais, que se destacou como
promotor de Justiça na Comarca de Francisco Sá e na região". O governador
Newton Cardoso assinou, então, a nomeação do dr. Leontino Melo Chaves para
procurador de Justiça no Estado, com quem, por sinal, nunca tivemos qual-
quer relação de amizade e de quem jamais recebemos sequer um cartão, nem
mesmo de convite para sua posse. Transmiti o ocorrido ao dr. Ivo Miranda de
Morais na noite que antecedeu a publicação do ato para que ele o informasse
ao nomeado.

Homenagem dos deputados federais e estaduais a Geraldo Santanna quando secretário de Assuntos Munici.
pais. vendo.se, dentre outros, os deputados Oswaldo Murta e José Laviola.
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As bancadas federal e estadual, meio perplexas com a dinâmica da ação po-
lítica do Executivo, acudiu imediatamente ao chamamento e, restabelecida a con-
fiança, pôs-se fim aos movimentos de retaliação criados no Legislativo.

A certa altura recomeçaram 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 a convocação de seus companhei-
ros para uma nova disputa. Mantivemos ele e eu diversos encontros com vistas à
sua candidatura. Nessa altura, quem já resistia era o próprio governador Newton
Cardoso, a quem, eu e diversos outros companheiros, começamos a trabalhar no
sentido daquela candidatura. Por outro lado, sempre muito cioso do respeito e
consideração que ao titular do governo deve se dar, o ex-governador Hélio Garcia,
já decidido a ir à disputa, não admitia fazê-lo, porém, sem que, primeiro, desce
conhecimento ao titular Newton Cardoso e procurasse obter seu apoio, não
obstante a resistência de seus companheiros e 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. Ali, depois de cumprimentarmos da. Lúcia, fomos imediatamente in-
troduzidos na biblioteca. Abri a conversa que, a bem da verdade, manteve-se sem-
pre em nível muito alto, nada de pessoal foi ventilado, não obstante, sob a mais
severa reserva desejada e manifestada por ambos, notadamente pelo dr. Hélio. É
que, da parte do dr. Hélio Garcia, a quase unanimidade de seus companheiros era
contrária a qualquer entendimento com o governador Newton Cardoso, de quem
não desejavam nem queriam o apoio. De forma que, se o resultado daquele encon-
tro fosse satisfatório, ele teria que ser mantido em segredo a fim de que o dr. Hélio
tivesse tempo de contornar as dificuldades no seu meio e convencer seus compa-
nheiros, certamente um a um. Assim entendia eu que privava de ambos os ambi-
entes.

O acerto não demorou. O governador Newton Cardoso apoiaria a candi-
datura do dr. Hélio, sem nenhuma restrição, porém, desejava indicar o candi-
dato a vice, que o dr. Hélio também assumisse a condição de candidato do
governo e do PMBD, como coligado, e, que, eleito, na medida do possível, tra-
tasse os 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. Ao regresarmos, o doutor Hélio jus-
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tificou para mim onde desejaria chegar com a exigência sobre o vice do triân-
gulo ...

Anotações feitas por mim em palácio, no momento em que as partes se acertaram.

Tudo acordado, o governador Hélio Garcia apressou-se em se despedir, sem
se esquecer de reiterar a necessidade de reserva sobre aquele encontro e seu re-
sultado, até que ele, conversando, removesse as resistências entre seus companhei-
ros.

Saímos do Mangabeiras, no meu carro, que eu mesmo dirigia, e viemos dire-
tamente 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. Esses detalhes são importantes porque no dia seguin-
te 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
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consegui novo contato com o cir.Hélio. Deduzi logo que ele havia tomado conheci-
mento do noticiário a que me referi e certamente considerou encerrado qualquer
outro tipo de contato com cir.Newton Cardoso e até mesmo comigo. 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 das conseqüências que
o noticiário, resultado de alguma inconfidência, certamente teria causado. Com a
"cara mais limpa", sem manifestar qualquer surpresa, o cir.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 sabendo do
encontro, dele participamos e do que ficou combinado, sem nenhuma outra teste-
munha. Eu saí daqui levando o cir.Hélio, não nos desgarramos um minuto, assis-
ti 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 assegurar 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 cir.Hélio não retornou nenhum outro
sinal ao cir.Newton, nem a mim e passou a cuidar de organizar sua campanha.

O doutor Newton Cardoso, passados alguns dias, chamou o dr. Flávio
Pentagna Guimarães e a mim para jantarmos num restaurante chamado "Chez
Dadet", durante o qual ele se manifestou disposto a lançar uma chapa com o cir.
Flávio Pentagna para governador e a mim, Geraldo Santanna, para vice. Depois
do impacto da notícia, segundo ele, seria feita uma pesquisa, diante de cujo resul-
tado decidiríamos se continuaríamos com esta chapa ou se recuaríamos. Tal pro-
posta foi acolhida pelo cir. Flávio. Ao contrário, não me dispus a aceitá-la, argu-
mentando que, para mim "não poderia ter esse negócio de pesquisa, para decidir
depois dela; para mim, se lançada qualquer chapa, não haveria 'caminho de vol-
ta'. Para o cir. Flávio seria muito simples voltar-se para o seu banco - BMG -,
seguranças na porta para não permitir nenhum acesso a ele, enquanto eu iria con-
tinuar 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 cir. Hélio Garcia, que, infrutíferas, e até repudia-
das por ele, resultaram em nada. Com isso, o cir.Flávio Pentagna Guimarães, de
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cuja amizade com o cir. Newton nunca duvidei, deixara-me perceber que não co-
nhecia bem o "político" Newton Cardoso e muito menos suas "jogadas" políticas,
acabou, segundo me disseram outras pessoas, por ficar agastado comigo pelo fato
de eu estar "engajado" numa provável candidatura sua, ao mesmo tempo em que
atuava junto ao doutor Hélio Garcia, insistindo na candidatura deste. As
circunstâncias nos encaminharam para a candidatura do cir.Hélio Costa que, ape-
sar de nossos ingentes esforços, foi derrotada.

403



o Caminho de Volta ou "A Trauessia do Deserto"

404

----------------
o Caminho de Volta ou '~ Trauessia do Deserto"

NO SEGUNDO GOVERNO

HÉLIO GARCIA
(1992-1996)
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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 de da. Ivone como uma "jogada" do governador, deduzi eu,
razão por que indaguei: - "O governador está convocando a mim para algum con-
tato ou é um convite generalizado?" - perguntei. E da. Ivone respondeu-me que o
aviso de audiências com deputados era generalizado e não específico. Então, dis-
se-lhe: "Da. Ivone, agradeço a inclusão do meu nome nessa relação, mas, no mo-
mento, 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 um
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-
lho, por isso mandei chamá-lo." Talvez tenha sido aquele um dos momentos mais
dificeis porque passei, eis que não podia atender à convocação do amigo.

Conquanto sensibilizado, busquei forças e disse: - "Governador 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." Apressei-me na despedida. O governador Hélio Garcia acompa-
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nhou-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 adversá-
rios, 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 após minha escolha para líder daquela
bancada.
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Foi distante meu relacionamento com o governador Eduardo Azeredo e
seu governo que, por sinal, foi marcado pela nebulosa transação que culmi-
nou com a venda de um terço das ações que o Estado possuía na Cemig, ope-
ração comandada não pelo próprio governador, mas por seu vice, "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.

A convivência formal e distante com o governador Eduardo Azeredo, porém,
não perturbou meu apoio à sua vitoriosa candidatura ao Senado, nas recentes elei-
ções 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 desfruta de todas as qualida-
des pessoais necessárias à boa representação de Minas no Senado da República.

411



-
o Caminho de Volta ou '1'\ Travessia do Deserto"

''A TRAVESSIA DO DESERTO"
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Candidato a deputado (agora derrotado) e
prefeito de Salinas

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 na França, como "a travessia do
deserto", 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 e pelo adversário, hoje companheiro, ex-deputado
Péricles Ferreira, a ser prefeito de nossa terra, a nossa Salinas, com a missão pri-
meira de dar "um basta à desordem" e restabelecer sua antiga cultura de respei-
to e resguardo à coisa pública.

Eleito por coligação jamais admitida na região, como se vê do diploma aci-
ma, foram dezenas as manifestações recebidas, dentre as quais se destacam estas
três: a do insigne conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Flávio Regis
Xavier de Moura e Castro, exemplo de inteligência, cultura, competência, probi-
dade e constância nas amizades, acompanhada, como ressalta ali, de alguns docu-
mentos públicos; a do jornalista José Carlos Lima, incomparável na luta pelo de-
senvolvimento de nossa região, detentor de inteligência fulgurante, de avantaja-
da cultura e dedicação aos amigos, dentre os quais José Monteiro de Castro; e a
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do ex-deputado Fuhad Sahione, em cujo mandato se destacou, desde cedo, não só
pela sua inteligência privilegiada e sua cultura geral reconhecida, sua ação refle-
tida e pragmática, como também pela sua impiedade no debate com adversários.
Jamais esquece sua "Além Parllloa" e seus amigos, esta grande figura de homem
público:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DF. MINAS GERAIS
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Amigo Geraldo

Inicialmente, quero cumprimentá-lo por sua brilhante eleição para o

cargo de Prefeito.

o povo fez maior justiça em elegê-lo porque você, sem dúvida, é um

dos mais importantes e ilustres homens de Salinas.

Fique, portanto, com meu fraterno abraço.

Na oportunidade, encaminho ao meu ilustre amigo cópia de uma

moção de repúdio que o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso

levou a efeito sobre a posição adotada pelo conhecido Sylo Costa.

Com ela vai a resposta dada por ele e transcrita na própria moção, bem

como a réplica do Conselheiro Antônio Joaquim e a posição do Ministro Lincohn

Magalhães da Rocha, do Tribunal de Contas da União. No mais, Geraldo, reafirmo

minha alegria por vê-lo no cargo de Prefeito. Sei que já ocupou todos os cargos

públicos do Estado, mas Salinas, sem dúvida, é o mais importante.

Um forte abraço.

FI.ÁVlO RÉGIS XA VIER DEMOURA E CASTRO
CONSEI.IIEIRO DO rCEMG
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Cumpre aqui consignar as ponderações apresentadas no transcorrer da

MOÇÃO DE REPÚDIO

Cabe relembrar que em reunião realizada em Brasília (DF), a
ATRICON, com os Conselheiros e Presidentes dos Tribunais de Contas, decidiu pela
realização de trabalho junto com os funcionários visando soerguer a imagem dos Tribunais
de Contas perante imprensa e a sociedade.

presente Sessão.

Pela opinião externada à revista Veja, edição de 30 de agosto, na matéria intitulada "Entre
amigos", quando propô8 uma solução radical: " os tribunais deveriam ser extintos e
transformados em um braço do Ministério Público".

o Egrégio Tribunal Pleno, com base no art. 82, inciso V, alinea "g",
combinado com art. 59, inciso X, ambos do Regimento Interno, em Sessão Ordinária do
dia 29.08.2000, acolhendo a proposição do Excelentíssimo Conselheiro Presidente
UH n{A TAN FRANCISCO VILELA TOM SPINELLI, à unanimidade, decidiu apresentar
ao Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, SYLO
DA SILVA COSTA

S'TA O .•_rv': .•.•. ,II .•.••<. ~.I

TRIBUNAL DE CONJAS

Cuiabá, 21 de setembro de 2000

S nhor Con til iro.

Com certa do d d onforto. encaminho,
para conhecimento de V.Exa., cópia da Moção de Repúdio
aprovada pelos membros de ta Cort de Contas, à proposta de
extinção dos Tribunais de Contas, de autoria do Con Iheiro
Sylo Co ta. bem como cópia da sua r sposta ncaminhada a st
Tribunal.

Segue, tamb'm, capta da carta qu, em
contrapartida, enviei ao Conselheiro acima citado, uma v z que
faço parte desta Casa, a qual ele d legantemente dirigiu, e
do oficio do Ministro do TCU, Lincoln Magalhães da Rocha,
solidarizando-s com a Moção d . R púdio,

At nciosam nt '. ~ -' _

A~oÁQUIM

o Caminho de Volta ou "A Travessia do Deserto"
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o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Djalma Cwneiro da Rocha se
manifestou dizendo que cabe ao Congresso delegar mais competência aos Tribunais para
que estes não tenhwn suas açôes tolhidas. e que o Presidente do Tribunal de Contas ~o
Estado de Minas Gerais, um Estado conservador e altamente culto. não podena
manifestar-se propondo uma medida tlio simplória, e dessa forma pecando por excesso.
sugerindo que sejwnos tlio somente um braço do Ministério Público.

Ainda na Sessão Plenária, o Excelentissimo Senhor Conselheiro
. ,lItônio Joaquim salientou que o parlamento europeu decidiu por criar um Tribunal de
Contas para que seja dada maior credibilidade às suas atividades. Lembrou que o Ministro
Humberto Souto esclareceu que o Governo só irá consignar verba para obras públicas,
com certidão expedida pelo Tribunal de Contas, fortalecendo assim a existência das Cortes
de Contas. E sugeriu que apesar de respeitar o direito constitucional do Presidente do
Tribunal de Contas de Minas Gerais manifestar-se, seria ético da parte dele renunciar ao
exercício da Presidência daquele Tribunal, pois não se deve presidir uma Instituição que
julga desnecessária.

./

Sala das Sessões, 2,9'de agosto de 2000
/- ,

ª
~//;F;L -

Conselheiro IRA TAN F NCISCO VIL~LA TOM SP~LLI
Presidentc--. . I

.I I
/

I
Sr. Conselheiro Presidente Ubiralan Fl1Incisco

Recebi esta corTCSpOndênciaque estou devolvendo por CITOde pessoa. É fãcil
chegar a esta conclusão: lenho defendido uma tese que, penso, rcvitalizaria a InstilUiçãoTribunal de
Contas, que passaria a ser uma Câmara de Contas do Tribunal de Justiça, provida evidentemente
por Dc#mbargadores, como as Câmaras Cíveis e Crimin .s. Estaria,.e~tjo, luto,?ltieamcnte criada
I m.tàncil ,""cursai. Estariam, lambém. resguardados todos os dtreltos adqwndos petos atuaiS
Conselheiros. Não sei se essa e a melhor soluç!o, o que proponho e o debate do tema. Se a VEJA
publicou o assunto de outra maneira., nIo sou culpado porque nio sou dono da Revista e nem
jornalista.

Então, esse é o primeiro moti,'o. Depois. sou mineiro e nAo conheço,
infelizmente, o M tOGrosso. Tllmbém não sou filiado I CSS3 tal de ATRICO:f e, por último, não
conhe o voces, sou de outra twma ...

Enfun, MOsou a pessoa que voces pensam.
Faz de conta que nAosei dõCjiiCYõce estio falando...
Entreguem isso para quem vocCs,nl vc:1~.? querem bljulllJ'.

.!l.ll~,C,:[í..
'. SYLOCOSTA

ConselheiroPresidentedoTnbunald. Conta.
do £111(\0 de Mina.Gerli.
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Tribunal d~Conlw da Uni'.
Gab;"~i~do Minisr'o--SlIbslllulo U",:o/n Magolh4e.s da Rocha

Oficio nO38/2000 - GM-LMRffCU

Em 14 de setembro de 2000

Senhor Conselheiro Presidente,

Acuso o recebimento do Oficio-Circular nO0314/GPI2000, de la de setembro de
2000. o qual traz, em anexo. Moção de Repúdio apresentada ao Conselheiro Presidente do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Sylo da Silva Costa .

Em primeiro lugar externo minha total solidariedade à referida Moção. sentindo certa
tristeza em saber que o Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas,
terra onde nasci, cometeu grave erro ao afirmar que os tribunais deveriam ser extintos e
transformados em um braço do Ministério Público.

Surpreendo-me com a ausência de memória do aludido Conselheiro, no que tange aos
concretos beneficios auferidos pela sociedade com a atuação dos Pretórios de Contas, em nivel
nacional, ao analisarem as prestações e tomadas de contas dos seus entes jurisdicionados, e
reali7.arem auditorias de regularidade e operacionais, cumprindo, assim, a missão
constitucional a eles atribuída e assegurando a efetiva e regular gestão dos recursos públicos.

Surpreendo-me, ainda mais, verificando que o nobre Conselheiro. ao formular tal
assertiva, esqueceu-se de que os julgados dos Tribunais de Contas, têm que ser.
necessariamente, autônomos, sem nenhum grau de subordinação a qualquer órgão público ou
privado, gerando, dessa forma, imparcialidade em suas Decisões.

A propósito dessa necessária insubmissão dos Tribunais de Contas. vale lembrar a
memorável intervenção do Ministro Luiz Octávio Galloni, do Supremo Tribunal Federal, na
palestra inaugural do 4° Encontro dos Tribunais de Língua Portuguesa. quando na ocasião
manifestou-se a respeito do art. 7\ da Constituição Federal. Em sua compreensão o mais
apropriado seria mudar a expressão "com auxilio do Tribunal de Contas da União" para "com
a participação ...•••o que afastaria a idéia de ser o TCU um órgão dependente ou subordinado.

Justificando seu posicionamento, o ilustre Ministro Luiz Octávio Galloni entende que
além de manter uma linha de atribuições de caráter jurisdicional apartada do Poder Legislativo

A Sua Senhoria o Senhor
UBIRATAN FRANCISCO VILELA TOM SPINELLI
Presidente do Tribunal de Contas do Esllldo de Mato Grosso
Ccntro Político Administrativo - Cuiabá. MT
C.E.P.78.050.970

421



o Caminho de Volta ou '~ Travessia do Deserto"

Tribunal d~ Contos do Un/40

- O julgamento das contas dos responsáveis pelos dinheiros e valores públicos - exerce o TCU
essa ~ ~uas outras atribuições por competência própria, originariamente haurida da
Constll.U1ção - não por delegação da Câmara ou do Senado - e sem vínculo algum de
subordinação.

. ,ri.... Felizmente, .tenho certeza, de que os demais membros daquela Corte de Contas
mineira não c~mpartllham essa inadequada opinião extemada pelo seu Presidente e que as
Alterosas continuarão sendo o berço de idéias e iniciativas brilhantes que tanto contribuem
para o desenvolvimento do País.

o Caminho de Volta ou '~ Travessia do Deserto"

m
ICE

Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

Gabinete de Conselheiro

Atenciosamente,

422
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-

ser dono da revista ou jornalista. Como uma pessoa esclarecida que, imagino,
você seja, certamente sabe que existe uma legislaç~o que garante seu direito ~
correç~o. Se fosse da minha tunna, o faria.

• Na ata da sess~o que aprovou a MoçlJo de Repúdio está registrada a minha
declaraçlJo (que reafinno) de que seria ético que você renunciasse ao exerelcio
da Presidencia do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pois se
configura uma incoeréncia alguém presidir uma instituiç~o que julga
desnecessária. Se fosse da minha tunna, o faria.

• Por último, quero infonná-Io sobre o oficio encaminhado a este Tribunal pelo
Ministro-Substituto do Tribunal de Contas da UnilJo, Lincoln MagalhlJes da
Rocha - seu conterraneo, por sinal -, extemando sua total solidariedade à
MoçlJo de Repúdio e declarando-se entristecido com o que considera um "grave
erro" de sua parte, ressaltando, ainda, a convicçlJo de que. os demais membros
dessa Corte de Contas mineira n~o compartilham dessa inadequada opini~o".

Enfim, Conselheiro, fica-nos a certeza de que sua
equivocada proposta n~o terá ressonlJncJa perante a sociedade organizada e que,
apesar dela, os Tribunais de Contas estaTao, nesses novos tempos que o Brasil
vive, fortalecidos e revigorados em seu papel de fiscalizador das contas públicas.
caminhando, assim, em direçlJo à modernidade e á transparéncia a que todos da
minha tunna aspiramos.

,A-I
CONSELHEIROI;;;oNIO J:::QUlM

Exmo. Sr. Sylo Costa
DO. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS.

OIk:lo05lOO doe
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Belo Horizonte, 20 de Dezembro de 2000

Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

Meu Caro Geraldo

Gabinete de Conselheiro Meus cumprimentos pela sua diplomação como prefeito de
Salinas.

• Nilo me envolva em suas diferenças pessoais com o dirigente da A TRICON.
Você nllo tem esse direito.

• Infelizmente, você nl10 me conhece; se conhecesse, jamais me acusaria de
bajulador.

• Felizmente, Conselheiro, você nl10 é "da minha turma", pois sou muito seletivo e
certamente, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, depois de ler a sua carta,
posso garantir que você jamais seria. da minha turma",

Faço - o por entender que, pelo exemplo, você transmite às
novas gerações uma lição a ser seguida. É de se refletir na sua
trajetória,

Primeiro, demonstra que, apesar dos pesares, o regime
democrático ainda é o melhor de todos .

Pela inteligência que Deus o dotou e pela capacidade de
um trabalho honrado, desde o alvorecer, dedicou-se com afinco a
ervir à região e ao seu povo.

Depois de exercer os mais elevados cargos nos tres podere
( sim, pois em uma de suas atividades esteve vinculado ao Judiciário),
suas m os continuaram limpas.

Como bom navegante, você latravessou os revoltos mares da
vida e retomou bem sucedido ao porto de origem ,

Os que não puderam acompanha-lo nessa longa travessia
serão , agora, os grandes benefiários da imensa experi ncia que você
acumulou.

. Semeou o progresso e plantou árvores de amizade e estima
que empre o terão como um norte verdadeiro.

Não era em razão que o meu saudoso amigo, e tambem eu,
José Monteiro de Castro, o considerava uma figura smgular, como
cidadão, chefe de familia e homem público.

Pacificada a política de Salinas, com enorme desprendimento,
seu retomo à Prefeitura abre amplas perspectivas para o municipio,
inclusive nas áreas federal e internacional,

Que Deus o guarde,
Votos de uma administração diferenciada e com uma

e tratégia moderna, já dentro dos Novos Tempos em que vivemos.
A você, que conhece os caminhos, junto aos familiares,

especialmente ao Geraldo, colecionador de vitórias na sua nobre
profissão, votos de Boas Festas e Feliz Ano Novo,

~ ~ ~ ~~

/J~'c~::f~ '

Cuiabá, 22 de setembro de 2 000.Oficio n.o OS/Gab. AJlOO

Senhor Presidente:

Como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso, tomei conhecimento de sua correspondência encaminhada ao Presidente
desta Casa, acerca da Moçl1o de Repúdio á sua proposta de extinçl10 dos Tribunais
de Contas. publicada na revista Veja.

Preliminarmente, quero deixar claro que a aprovaçllo da
Moçl1o de Repúdio refere-se á proposta apresentada e nllo ~ sua pessoa. Afirmo,
também, que me sinto à vontade para responder à SUB carta, jé que ela utiliza o
termo "vocês~ no qual eu me incluo. Em funçllo disso, teço algumas observaçOes:

• Use linguagem compatlvel ao cargo que ocupa, nllo o desqualifique
gratuitamente, a nl10 ser que seja para consolidar sua proposta de extinçllo da
InstituiçlJo. AlitJs, se você fosse da minha turma, nllo usaria esse linguajar.

• Se a revista Veja publicou erroneamente suas declaraçOes, você teria obrigaçllo
de se man'es'ar,solicitandoa coneç'o, ,ndependenfd.
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LEMBRANÇAS PRAZEIROSAS A renúncia

Fuhad Fadei Sahione

\.
•..i _

'-~ c.. --

"Salinas 13 de janeiro de 2003.
Excelentíssimo senhor vereador presidente da Câmara Municipal de

Salinas,
Senhor presidente,
1. Da Renúncia
Venho renunciar, como de fato renunciado tenho, ao mandato de pre-

feito Municipal de Salinas, cujo término seria em janeiro de 2005.
1.1. Ato unilateral, resultante de vontade própria, independe de apre-

ciação dessa E. Casa, a não ser o dele tomar conhecimento e convocar o
substituto legal.

2. Da Declaração de Bens - Acompanha a 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-

De tamanha tarefa sinto que não darei conta, mas sinalizo à mocidade
salinense 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 ca-
minho de volta". Vou desertar ... Para tanto, encaminhei a seguinte mensagem ao
presidente da Câmara Municipal de Salinas:

n::\ ' "\ -:.(~} -",-.f ---\J:'VL/ \.. :/~ :.\(

\(lA. i h~'í[.-L ,-:-' At :{
••..... .'

. _ Lembro-me como era massacrada a participação do MOB na
Comlssao de Tomada de Contas da Assembléia de Minas Gerais em 1967/8
Comandava ~sta Comissão, presidindo-a, o representante da Arena - Deputad~
Geraldo Pauhno Sant'ana.

.) I I '
';ll"~?Pl..)

Mas aconteceu uma coisa curiosa no convívio parlamentar porque
eu, ~epresentant~ do MOB, era sempre convocado pelo Oep. Geraldo' Paulino
Sant ana para dlalog~r. com aut:>ridades do Governo Estadual. Ele sentiu em
nossas cntlcas o proPOSltOde apnmorar os projetos do Executivo.

.. Não sei quantas vezes, ele me reuniu com o Secretário da Fazenda
- O:. OVldlO de. Abreu .-'. buscando encontrar soluções para projetos polêmicos.
Assim, conseguimos, vanas vezes, resolver questões difíceis, mas benéficas para
o Estado.

Tenho certeza que Salinas, que produz a melhor aguardente do
Brasil, vai encontrar em Geraldo Paulino Sant'ana o melhor Prefeito de sua
história.

. . Nasceu desse convívio uma amizade que permaneceu enquanto eu
suportei a vida parlamentar naquele sombrio período revolucionário. Cultivo-a, até
hOJe,porque a considero ennquecedora e prazeirosa.
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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
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,
GERALDO PAULINO SANTANNA."

Como se vê, quando me propus a dar por finda minha carreira, o fiz com
naturalidade e desprendimento, e até indicando futuros caminhos para nossa gen-
te. Não o fiz com tristeza, nem com amargura, mas com alegria e disposição para
continuar "vigilante" quanto aos interesses e ao futuro de nossa terra e nossa
região. Nenhuma razão me levaria aos termos da análise de nosso povo como o
fez o ex-deputado federal Clemente Medrado Fernandes, embora o tenha compre-
endido, no contexto daquela fase, e reconheça nele um excepcional representante,
sempre devotado à solução dos seus e dos problemas maiores de nossa região. Mas
acho que dr. Medrado, como era chamado, talvez levado pela amargura, e até
mesmo revoltado com a derrota em 1958, a que lhe encerrou a carreira, num de-
sabafo infeliz, "à guisa de apresentação" do livro de Darcy Freire, "Conselhos e
Canções", editado em 1961, nos "distingue" com esta apreciação,

"Conheci Darcy Freire, ainda criança, em Sali-
nas, cidade mineira, no limite dos Estados de Minas e
da Bahia. Sertão sêco, abrutalhado e só... Povo sem
lustre no passado, indiferente ao presente, e mediocre-
mente marchando pela vida, descuidado das responsa-
bilidades do futuro! Sob a canícula bravia, o garoto...",

pela qual revela não ter entendido, nem mesmo compreendido, a filosofia de vida
de nosso povo, por isso não teria sido justo conosco...; não se apercebera de que a
maioria dos nossos é tão egoísta, tão exclusivista e desconfiada, tão descrente de
tudo, que não acredita nem mesmo no que vê ou no que tenha recebido, direta ou
indiretamente; que se sente envergonhada ou receosa de proclamar o nome de
quem lhe tenha servido, lhe tenha socorido, lhe tenha canalizado benefícios mai-
ores e não lhe tenha esquecido jamais ...; que o benefício alcançado é todo seu, não
lhe improtando de quem, nem de onde veio, faz parte integrante de si, e somente
ela, essa maioria de um povo, pode e sabe guardar para si, e somente para si, cada
um de per si, de quem e de onde veio, isso é um segredo que lhe pertence e não o
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compartilha com ninguém ...; do que acreditar ser "seu" segredo não abre mão para
ninguém ...; mas é verdade que ela, ainda que no "íntimo de seu ser" nunca se
esquece do que tenha recebido..., porém..., porém..., jamais, nunca o revela ou o
proclama... Daí, acredito eu, que no desabafo do dr. Medrado pode estar implícito
o fato de que, depois de servir, a seu modo, nossa região, por algumas décadas,
seu nome nunca fora proclamado, discretíssimos são os reconhecimentos, e só há
uma honrosa homenagem à sua pessoa, assim mesmo póstuma, assim mesmo vin-
da de fora, a que, com justiça, dera seu nome à sua grande obra, embora a única,
a Escola Agrícola Federal de Salinas. De qualquer forma, se verdadeira, ou
justificada, a análise, quase filosófica, de dr. Medrado sobre o nosso povo, já ago-
ra, de nossa parte, nós nos sentimos recompensados pela nossa evolução, com o
trabalho que desenvolvemos ao longo dessas últimas cinco décadas; pois deixamos
de ser um "...Sertão seco, abrutalhado e só... Povo sem lustre no passado, indife-
rente ao presente, e mediocremente marchando pela vida, descuidado das respon-
sabilidades do futuro!", para sermos simplesmente egoístas, exclusivistas e des-
confiados..., embora permaneçamos, ainda, "...descuidado(s) das responsabilida-
des do futuro ... "

430

o Caminho de Volta ou .~ Travessia do Deserto"

NO GOVERNO ITAMAR FRANCO
(1999-2002)

o governador Itamar Franco, tendo ao lado o prefeito Geraldo Santanna e o secretário José Pedro Rodrigues
de Oliveira, assistidos por um circunstante, autoriza o serviço de saneamento básico para Salinas.
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Antes de empossado, o governador Itamar Franco convocou-me, comojá dis-
se, para, segundo suas palavras, ao lado de outros "nomes notáveis do Estado",
compor o conselho de administração da Cemig, "empresa emblemática" do seu go.
verno. Dali saí para me desincompatibilizar à vista da candidatura à prefeitura
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, sou lembrado pelos insignes amigos ministro Oscar
Dias Correa e seu filho, cir.Oscar Correa Júnior, para, numa reunião fechada, por
sinal de uma platéia altamente seleta, saudar o candidato a governador Aécio Ne-
ves e Gustavo Correa também candidato a uma cadeira na Assembléia Legislativa
do Estado. 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 refZetir 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.
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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 irretocáveljunta-se TANCREDO NEVES, de todos co-
nhecido. Batidos que fomos na campanha de 1960, as duas décadas de re-
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 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 hou-
ver 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 assu-
midos passarão a ser meus, que os honrarei em toda linha. Com os
meus agradecimentos, aqui fica o sempre seu, TANCREDO NEVES -
H.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 homenagens aos seus antepassados, que certa-
mente serão balizamento deles, Aécio e Gustavo, ao assumirem tão graves
responsabilidades.
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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
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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 a Lourdes e buscar forças na sua 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
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 que seja; talvez
aí esteja a resposta à sua dúvida; sabe tratá-los, a cada um deles, de forma quase
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institucional, com extrema lealdade, respeito, dedicação e competência, com inde-
pendência equilibrada, o que lhe permite ser sempre franco, mesmo quando pre-
cisa advertir o 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 encerrou sua
homenagem ao falecido Disraeli: 'Les rois aimenl celui qui parle jusle' - 'Os reis
amam aqueles que lhes dizem a verdade na hora justa, na hora certa',"

Do documentário que sustenta o histórico, ora concluído com este singular
e honroso reparo de José Monteiro, pode-se constatar, ao contrário do que pode-
ria ter insinuado o presidente Vivaldi Moreira, e sobre isso o leitor há de refletir
também, que todos os cargos e posições para os quais fui alçado, o foram em de-
corrência de inquestionável força do "destino" e de insistentes convocações, e até
mesmo de apelos, que se fizeram irrecusáveis. E aí estão incluídos os cargos
eletivos, Jamais pleiteei qualquer um, O que, inobstante, não me eximiu de ser-
vir a todos com lealdade e dedicação, sem que, para tanto, tenha descurado do
interesse público,

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
comemorações do Dia do
Soldado, no último dia 25
de agosto, O presidente
GetlIldo Santanna recebeu
o Diploma de Colaborador
~rito do ExtrcilO, em
solenidade no Quartel do
129 Batalhão de Infantaria.
em Belo Horizonte.

o diploma foi
concedido pelo
Comandante Miütar do
Leste - da 4! Divisão do
Ex&t:ito, General de
Divisão Waltencir dos
Santos Costa e foi entregue
a cerca de 30
personalidades de destaque
como reconhecimento dos
serviços prestados ao
Ex&t:ito 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, que tem a seu lado o então presidente da Cemig. engenheiro Celso Melo Azevedo.
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