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Rpresentação

o prefácio de um livro normalmente pertence ao seu próprio autor. Sendo assim,
considero uma honra inestimável a escolha que me fez para esta apresentação em
consideração que vem de longa data, o autor dessas "Reminiscências", Nelson José
Lombardi.

Percorri todas as suas páginas. Notei que o "estilo é o homem". Escrevendo essas
suas lembranças, Nelson José Lombardi se revela tal qual é a sua personalidade e consegue
estampar o seu auto-retrato na vida particular, familiar, profissional e pública.

Homem visualmente ligado ao espírito latino e mineiro de família de seus
antepassados e da própria farmlia, embora paulista de São José dos Campos. Pela tradição
de família conservou com convicção a sua fé católica. Realizou-se nos seus dois casamentos
como pai e esposo.

Educado no trabalho e para o trabalho, concretizou a doutrina de São Paulo Apóstolo
e sua vivência.

Provou a sua vocação política: homem de luta pela verdade, a justiça e o bem
comum.

Exercendo atividade numa época de "secularização" é natural que se tenha
debatido em algumas interrogações do verdadeiro caminho da ortodoxia no campo da
legislação civil e sua aplicação.

Jovem político começou com independência a sua carreira como vereador à Câmara
Municipal de São João Del-Rei, cidade adotada sentimentalmente como mineiro, onde
cumpriu o seu dever como Prefeito Municipal. Já amadurecido impôs-se como Deputado
Estadual brilhante e respeitado como líder do seu partido e do governo.

Creio que seu forte é a administração pública e o seu ideal é o bem comum,
comprovados no tempo em que foi Diretor Administrativo e Presidente da Hidrominas.

"Reminiscências" constituem um legado para a sua família, para os seus filhos e
netos, prolongando-se num belo testemunho de vida para sua descendência e para as
posteriores.

Além da revelação de sua vocação inata de homem público e bom administrador,
o autor Nelson José Lombardi surge com mais este legado e contribuiu para o presente e
futuro de São João Del-Rei, terra que ele adotou sentimental, muito como sua, em troca de
sentimentos e valores neste intercâmbio entre mineiros e paulistas - São Paulo e Minas
Gerais, irmanados nos ideais de progresso, na exploração do solo e sub-solo, vaidosos
com os fatos genealógicos que nos comprovam as raízes de Anhanguera e Tibiriçá.

São João Del-Rei cultural e amante de sua história e tradição religiosa alimenta-se
em termos de ideal e de progresso com esta publicação de autoria de Nelson José Lombardi,
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paulista de São José dos Campos que nos planos de Deus veio contribuir para o
desenvolvimento de sua terra de adoção - São João Del-Rei.

Hão de vê-lo confiado na graça de Deus, fiel à doutrina do Divino Mestre e Salvador
Jesus Cristo e uma força do Espírito Santo - o homem integral, corpo e espírito - o
humano e o espiritual sob a proteção da Mãe de Jesus e nossa, feliz de realizar o seu ideal
como peregrino neste vale de lágrimas no destino eterno. Tudo isto de fácil observação
pelo leitor.

Para isso, sugiro nesta oportunidade a oração que achamos nas "Horas Litúrgicas":
"Ensinai os vossos fiéis a participarem de modo digno e ativo na mesa da Palavra

e do Corpo de Cristo - para que mantenham na vida e nos costumes o que receberam pela
Fé e pelos sacramentos".

"Fazei que todos os seres humanos saibam moderar seus desejos de bens temporais
e atendam às necessidades do próximo". Amém.

Monsenhor Almir de Rezende Aquino
B.H - Carmópolis de Minas, 24 de Fevereiro de 1998.
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~nlrodu{ão

Às oito horas da manhã chuvosa do dia 26 de fevereiro de 1985, debrucei-me
sobre a mesa de minha biblioteca para dar início à redação destas "Reminiscências". Ao
abrir a primeira página do presente caderno, veio-me à mente imediatamente o grande
mistério que traduz a incerteza de uma ou mais páginas em branco, prontas para receberem
e traduzirem para a posteridade a minha mensagem. Acredito que não será condenável
comparar esta hesitação inicial com a própria perplexidade do homem perante a nua
beleza da mulher, que o intimida, porque não sabe como consumi-Ia e com esta reflexão,
passo a meditar o porquê de minhas memórias.

Os netos, provas vivas da continuidade da família, principalmente os do sexo
masculino, fazem-nos sem dúvida pensar na posteridade, nas futuras gerações e creio que
conhecer as "raízes" toma-se por demais importante para eles, inclusive no julgamento
que farão, não tanto em termos pessoais nossos, mas na imagem que poderão conceber de
suas origens, de seus atos, convicções e atitudes.

Portanto, o futuro de nossos descendentes na medida que se ligarem à imagem do
passado da família e que nós lhes transmitimos, deverá confundir-se em diversas etapas de
suas existências com que representamos em termos de atitudes, personalidade, honestidade,
amor e fraternidade nos diversos segmentos da sociedade na nossa época. Hoje, lendo
cartas escritas por meus avós e progenitores verifico em muitas de suas reflexões e atos, a
"gênese" da minha vida, origem e formação.

Finalmente, estou também convencido que somente através da palavra escrita é
que ficará indelével para a posteridade a minha imagem afetuosa aos meus descendentes,
contida nestas "Reminiscências", cujo relato submeto ao exame e apreciação com
despretensiosa modéstia.

Cariyle, célebre pensador inglês do século passado, objetiva com clareza,
importante consideração:

"Nos livros reside a alma do tempo que passou:
a voz articulada e sensível do passado, quando
o seu corpo e a sua substância já se esvaíram de
todo, como num sonho."
Portanto desejo, diante da história, complementar com o seguinte comentário:
"Se realmente pretendemos um futuro, construído de acordo com as nossas

expectativas, devemos nos esforçar para conhecer o passado de nossos antecedentes
familiares e a história da época, e através destes conhecimentos, descobrir o que é bom e
o que é prejudicial em nossa índole. Conhecer as origens é importante para saber o que
poderemos ser em futuro, durante o ciclo de nossa existência."

E pelo motivo exposto, não me limitarei a narrar somente as minhas memórias
pessoais e familiares, mas procurarei, tanto quanto possível, igualmente citar os principais
acontecimentos históricos, seja no campo político, social, científico e mesmo religioso,
ocorridos neste amado Brasil e no mundo, embora sumariamente, esperando que a inovação
seja proveitosa para todos aqueles que em futuro lerem estas "Reminiscências".
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Meu pai, José Lombardi Filho, cuja vida constitui para mim a figura central de
minha infância e adolescência, relatou-me por diversas vezes, que as "RAÍZES" de nossa
família provavelmente originaram-se dos povos nórdicos europeus, os "LOMBARDOS",
guerreiros de longa lança (Iongo-bardi), que no século quatorze, quando o território italiano
não passava de vasta ruína do Império Romano, invadiram o norte da Itália, na hoje região
de Milão, e ali fixaram-se, deixando de levar para sempre uma vida nômade como era
costume.

A sua capital era Pavia e lá coroaram os seus reis com a famosa "Coroa de Ferro".
Segundo a tradição, a Coroa de Ferro teria sido fabricada por ordem de Teodolinda, viúva
de Antaris, rei dos Lombardos. Consta de um CÍrculo de ferro que se acha incrustado no seu
interior e no qual teria sido fundido um dos cravos da Cruz de Jesus. Carlos Magno
cingiu-a quando foi coroado Rei dos Lombardos, no ano de 774. Hoje é conservada na
Itália, no tesouro de "Monza".

A LOMBARDIA como é atualmente conhecida, representa hoje a principal região
industrial e comercial da Itália.

Descendentes da família LOMBARDI imigraram, fixando-se os antecedentes de
meu pai na região de SALERNO, na cidade de "BUONABITACOLO", onde nasceram
meus avós paternos: José LOMBARDI e Rosa GALATRO. Dessa união floresceu uma
irmandade de dez Michile, Felice, Luigi, Vito, Giovani, Giuseppe (irmão caçula, meu pai),
Francesca, Tereza, Vicenzina e Marieta. O mais antigo membro da família conhecido
chama-se Tommaso - LOMBARDO, nascido no ano de 1585 (Vide Árvore Genealógica).

Família NOBRE porque agraciada com o título e brasão, inscritos no livro de ouro
da Nobreza Italiana, em poder do Colégio Heráldico Romano. No brasão da família
LOMBARDI, no qual existe na cimalha a coroa real e o Elmo de cavalheiro, tendo na parte
inferior a seguinte inscrição:

"Família de origem Lombarda, de passagem no
napolitano, onde gozaram de nobreza, no seggio
di porta, se expandiu próximo de Roma, Amalfi
Salerno, Barletta etc.
Baldassare, capitão de 16 galeras para ocupar o
Reino da Sicília, depois do famoso "Vespro Siciliano."
Matteo foi armado cavalheiro. Sérgio Pagem do
Rei Alfonso Scipriani, familiar do Rei Ferdinando,
Capitão na guerra e justiceiro de Capri.
Outros desta família se projetaram nas armas, na
ciência e nas letras e alguns como proprietários,
criaram diversos territórios."

.--------
UMA JANELA PARA O PASSADO

III~ __ -

, rincfpio

16

"Reminiscências" NELSON JosÉ LOMBARDI

Entre as treze cidades do "Vale do Diano" - Buonabitacolo é a mais nova e foi
fundada por Guglielmo Sam Severino, por instrumento escrito e dedicado a "Sam
Giacomo", em 02 de novembro de 1333. O nome de Buonabitacolo foi dado à cidade
em razão da esplêndida posição geográfica em que está situada e que na realidade, a
tornava boa para habitar-se.

Do lado materno desconheço os primórdios, mas do namoro e casamento de
Vicente De Martino, nascido também na cidade de Buonabitacolo na Itália, com Sara
Wormes nascida em Paris, capital da França, ele católico e ela israelita, constituiu-se
uma família com cinco filhos: Stela, Sylvia (minha mãe), Itália, Afonso e Bianca.

No entanto, pela leitura e pesquisa de livros antigos, descobri que no ano de
1713, na cidade de Buonabitacolo, projetou-se através da cultura das Artes Plásticas,
um grande pintor chamado Francesco De Martino, que deixou obras daquele século na
antiga Igreja do Convento de São Francisco, em Padula, e um quadro da "Anunciação"
pintado no teto e paredes da Igreja de São Francisco de Teggiano, onde embaixo pode-
se ler: "De Martino, Buonabitacolensis".

Como também, verifica-se que Nicola De Martino, entre 1818 e 1881 foi Bispo
da Igreja Católica, nas cidades de Sarno, Venosa e Resiria.

Relatam também os historiadores locais, que a cidade de Buonabitacolo foi
igualmente dignificada por diversos heróis, que contribuíram com suas próprias vidas
pela unificação da Pátria Italiana e entre eles um Giuseppe Lombardi, camisa vermelha
e seguidor de "Garibaldi", um dos heróis que no Brasil lutou ao lado dos "Farroupilhas",
na revolução do mesmo nome no ano de 1839.

A cidade onde fixou-se a família Lombardi de meu saudoso pai, atualmente
possui aproximadamente cinco mil habitantes, situada aos pés de uma colina onde se
encontra uma capela dedicada à "Madona Del Monte Carmelo". Em Buonabitacolo
existe um bom comércio, cultivam-se diversas propriedades agrícolas e a pecuária é
próspera, possuindo igualmente uma ótima rede escolar de ensino elementar e médio.

O santo padroeiro da cidade é "São Elias" que é festejado entre 19 e 20 de Julho
de cada ano, através de quermesses e uma grande procissão. Outrossim, não poderia
deixar de citar a festa dedicada a São Donato, que reúne nos dias 12 e 13 de agosto
grande movimento, principalmente porque traz para a cidade todos os buonobitacolenses,
que se encontram fora por razões de trabalho.

Quando afirmo o quanto é importante conhecermos nossas "RAÍZES", tenho a
certeza da razão, pois somente através dos relatos é que poderemos descobrir a herança
de nossa sensibilidade, seja humanística, artística e até profissional.

Por ocasião do falecimento do meu saudoso pai, veio-me às mãos diversas cartas
e poesias da lavra de minha mãe Sylvia, que estiveram por mais de cinqüenta anos
guardadas em poder de papai, com imenso carinho e mesma veneração. Entre elas
descobri correspondência escrita pelo meu avô materno, VICENTE, endereçada a sua
adorada Sara (minha avó), na época em que estavam namorando, embora pelo que se
verifica na leitura da carta, o pai de minha avó não concordava com o idílio, e sem o
consentimento dos pais, naquele tempo, as coisas tornavam-se difíceis entre duas pessoas
apaixonadas. A carta, ou melhor, a declaração de amor é sem dúvida uma das mais
vibrantes, bela e arrebatada que tive a felicidade de conhecer em toda a minha vida e na
qual descobri objetivamente de onde nasceu a grande sensibilidade e inspiração poética
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que minha mãe possuía, na qual também me incluo, juntamente com alguns de meus
filhos.

Escrita em 25 de Março (meia noite) de 1890, portanto há mais de um século,
ainda assim permanece viva, apaixonante e por que não afirmar: extasiante. E por ser
belíssima e muito esclarecedora, principalmente como documento hereditário, desejo
transcrevê-la para conhecimento de meus descendentes:

"Sara adorada

Hoje de noite nem a única jóia, nem o único instante de verdadeira felisidade que
quase sempre tinha, vendo-a, nem a caridade de ouvir uma sua palavra d'amor ou
piedade ...

Hoje nada!
Quanto precisava d'essa palavra, meu Deus!
Mas porqué si nega-me também neste instante só de paraíso, porque, porque é tão

infame este meu destino?
Um dia e uma noite sem vel-a, isto é vinte e quatro horas de agonia, de morte lenta!

Compreende que coisa significa tudo isto? Significa que a sociedade é injusta, que a vida
é simplismente uma infâmia, que Deus não deveria permitir que uma criatura soffresse mais
do que pode, que Deus está abusando da minha resistência! É uma fatalidade então, é lei
presumo que eu só devo sofrer todas as dores que um homem pode soffrer, devo descontar,
instante por instante, lagrima por lagrima, os pecados que não fiz? li muito, é muito!

Condenar-me a não vel-a mais, significa condenar-me ao mais atroz supplicio,
ao mais cruel martyrio que a inquisição do ódio humano pudesse inventar para um
desaventurado!

Não ve1-amais, não ouvir sua voz, não olhal-a mais nos olhos em que relampejam
visões IUIflÍnosas,em que passam sonhos divinos, não, minha Sara, não posso nem pensaI-o ...

E impossível, sinto que a razão rebella-se, sinto que estou para ficar doido!
Não posso pensaI-o, mas sei, eu sei perfeitamente, que suspirei em vão de ver realizado o
meu ideal, o escopo de minha vida, o fim supremo da minha existência, e que, dia mais
dia, eu deverei morrer inexoravelmente, que talvez este dia é mais perto do que julgo;
mas porque negar uma piedosa j1Jusão a um desventurado?

Nunca pensa, nunca penso que quando satisfeita dorma na noite, quando até os
miseráveis gozam do conforto do sonno, há um homem no mundo que soffra e vela, que
daria a sua mocidade, o seu futuro, a fé, tudo, para um sorriso, para uma sua palavra, e
ao qual, não quis fazer esta piedosa caridade por vinte e quatro horas?

Nem é concedido reposar no seio d'uma mãe, ou na alma d'um amigo está cheia
de dores! Devo soffrer calado, devo sorrir a todos, e alguma vez, obter a consolação de
ouvir, por quem não tem este direito, que eu divirto-me, que talvez passo o meu tempo
satisfeito na cidade, passiando ...

ó Sara, sinto-me subir as lagrimas aos olhos neste momento ...e lhe juro que si
pudesse olhar-me no coração, viraria as pupilas terrorisadas! ...

A chegada de seu pai, hoje, me gero um triste presentimento, um pensamento que
não sei afastar:
talves já está decidida a felicidade de seu noivo e a minha morte.
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Peço-lhe dizer-me tudo, sem titubeações, tenho o direito de sabel-o logo.
É triste, émuito triste passar mais uma noite assim, agonizando.
Vicente"
Devo explicar que a carta acima foi escrita na íntegra, ortografia da época e deverá

ser levado em consideração que meu avô, de origem italiana, não tinha profundo
conhecimento da língua portuguesa.

Em 1922, na Itália, mais precisamente na cidade de "Buonabitacolo", iniciou-se o
namoro de Giuseppe (José) e Sylvia, com forte oposição do tio de minha mãe, Enrico De
Martino, que após os falecimentos prematuros de Vicente e Sara, passou a ser o tutor dos
filhos de seu irmão. Alegava o tio de minha mãe que papai, órfão também de pai e mãe,
criado por suas irmãs mais velhas, entre as quais Vicentina, que no futuro teria grande
influência na minha formação durante o período da infância, que papai caçula dos irmãos e
por tanto muito mimado, não tinha uma ocupação certa e assim sendo não poderia constituir
família, principalmente sustentá-Ia. Mas a paixão entre José e Sylvia era sobremaneira
ardente e após idílio, atormentado pelo tio Enrico com certa energia, pois o namoro realizou-
se na maioria das vezes através de distantes contatos de mamãe na janela e papai na via
pública, entre declarações de amor às vezes em noite de verdadeira nevasca, somente aquecida
pelo calor apaixonado dos dois enamorados, realizou-se o enlace matrimonial em Junho de
1924.

Uma vez casados, tratou meu pai de arranjar emprego; possuidor de diploma de
"Técnico em Agricultura", batalhou intensamente para que através de trabalho dentro da
profissão, pudesse ganhar o suficiente para o seu próprio sustento e de sua adorada esposa
Sylvia. Infelizmente, apesar de força de vontade e mesmo necessidade, a sorte foi adversa
e depois de consultar os irmãos que o auxiliavam financeiramente, papai de comum
acordo com mamãe, resolveu a exemplo de dois outros irmãos que já tinham imigrado
para o Brasil, ou seja, Félix e João, também virem para o grande e promissor e por que não
dizer futuroso País, cujo nome de Brasil para os europeus era sinônimo de venturosa
possibilidade de trabalho e enriquecimento fácil, tendo em vista o seu clima tropical,
riqueza de seu solo e início de progresso, ainda lento, mas de desenvolvimento certo e que
oferecia, dado o seu imenso território, oportunidades das mais diversas para todos que
aqui aportassem em busca de suas valiosas riquezas. O Estado de Minas Gerais era
conhecido pelo ouro de seu solo, encontrado em plena via pública, cujas pepitas auríferas
serviam até de brinquedo nas mãos das crianças. Sendo São Paulo o maior centro industrial
do Brasil e também o que abrigava, como até hoje, a grande colônia de imigrantes de
descendência italiana.

Dessa maneira meus pais, obrigados pelas circunstâncias e esperançosos de um
futuro próspero, em dezembro de 1924, mamãe já grávida de seu primeiro filho, mais
precisamente de Nelson José, embarcaram em um navio rumo ao Brasil, o qual levou
quinze dias para atracar no porto de Santos, onde o casal desembarcou, rumando em
seguida para a cidade de São Paulo, ficando provisoriamente hospedados na residência de
uma tia de minha mãe, de nome Emilia Wormes.

Acolhidos com grande carinho pela tia, tratou papai, embora com a dificuldade da
linguagem, de procurar emprego embalado pelo imaginário horizonte de fácil riqueza e
Oportunidade para todos.

Mas, pouco a pouco começou a verificar que aqui também, embora com maiores
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oportunidades do que na Itália, não era tão acessível um bom trabalho.
Infelizmente, recém chegados, começou para o casal os transtornos da vida. Mamãe,

devido aos rigores do inverno da Itália, tinha contraído uma infecção pulmonar, cuja cura
indicada era a sua internação em sanatório localizado em cidade climatérica. Papai nesta
altura dos acontecimentos, seriamente preocupado com a saúde de mamãe, agravada com
seu estado de gravidez, empregou-se como motorista particular de um irmão de meu avô
matemo de nome Alfredo De Martino, que após meu nascimento, foi o meu padrinho de
batismo, juntamente com sua esposa Eleonora, filha de abastado industrial de sobrenome
De-Camilis, dono de um grande cotonifício na Capital de São Paulo.

Imediatamente, José tratou de levar, por recomendação médica, sua querida Sylvia
para a cidade de São José dos Campos, internando-a em sanatório local, sob os cuidados
do famoso pneumologista Dr. Nelson D' Avila, cujo primeiro nome foi-me outorgado em
sua homenagem, pela sua excepcional dedicação no tratamento da temida enfermidade
de mamãe, ou seja, a tuberculose, que na época era considerada um terrível flagelo, pois
não existiam ainda os antibióticos, entre eles a penicilina e os seus associados, que em
futuro seriam armas eficazes no combate das pavorosas doenças infecciosas.

Desejo esclarecer que papai era italiano de nascimento e mamãe era brasileira,
pois meus avós Vicente e Sara, logo após contraírem matrimônio vieram para o Brasil,
onde meu avô, na capital do Estado de São Paulo, associou-se a uma grande loja de
venda de guarda-chuva e chapéus, ou seja, a V. E. Valentini & Cia., situada à Rua
General Jardim n° 63. Sendo esta a razão do nascimento das irmãs Stela e Sylvia no
Brasil. Alguns anos depois, com o regresso da família para a Itália, nasceram os demais
filhos.

Em maio de 1925, precisamente no dia 14, aos quarenta e cinco minutos, na
cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo, minha mãe deu à luz uma criança
do sexo masculino, que foi registrada no Cartório de Registro Civil do Distrito da Sede da
Comarca de São José dos Campos, conforme consta do livro n045, de assentamento de
nascimentos à folha n0186, com o nome de NELSON JOSÉ LOMBARDI, filho legítimo de
José Lombardi Filho e Sylvia De Martino Lombardi, sendo os avós paternos: José Lombardi
e Rosa Lombardi, avós matemos: Vicente De Martino e Sara, tendo sido declarante o pai
e serviram de testemunhas: Emanoel Rosemberg e Antônio Gregório de Abre. O registro
foi assinado por Antônio da Silva Santos, oficial do Registro Civil da sede da citada
comarca.

Dessa maneira, ao raiar do décimo quarto dia do mês de maio, mês dedicado à
Virgem Maria, iniciou-se o ciclo de minha existência como o primeiro filho do casal José
e Sylvia, tendo sido batizado na Igreja de Nossa Senhora da Caropita, situada no bairro da
Liberdade, na Capital de São Paulo, sendo padrinhos Alfredo e Eleonora De Martino, tios
de minha mãe.

Por ocasião de meu nascimento, todo o trabalho de parto foi realizado por Madame
Frederica Kubtzky, parteira de renome na cidade de São José dos Campos, diplomada em
curso de especialização da Universidade de Medicina da cidade de "Hamburgo" na
Alemanha, portanto altamente habilitada e competente, ainda mais se levarmos em
consideração que na época do meu nascimento, poucos eram, principalmente no interior,
os médicos obstetras, e na sua maioria, quase todos os trabalhos de parto eram realizados
por curiosas que denominavam-se parteiras. Madame Frederica e seus filhos Paulo, Artur,
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Elza e Ema, teriam, no início de minha vida e mesmo durante a mocidade, grande influência,
principalmente afetiva, na minha formação, como relatarei mais adiante.

Situação aflitiva e embaraçosa encontrava-se papai por ocasião de meu nascimento,
pois mamãe, embora em convalescença, ainda necessitava continuar internada no Sanatório,
com agravante de não poder permanecer com seu filho sob seus cuidados, para não colocá-
lo em risco de contaminação.

Neste justo momento em que papai não sabia como solucionar o impasse, pois não
contava com parentes no Brasil que pudesse recorrer nessa verdadeira emergência, foi
abordado por Madame Frederica, a parteira que continuava a cuidar de mamãe e de seu
filho, colocando-se à disposição, juntamente com seus familiares para cuidarem do recém-
nascido, até que Sylvia obtivesse alta e completamente curada do terrível mal, pudesse
acalentar-me e criar-me, encaminhando-me nos primeiros passos neste mundo, cheio de
surpresas, cujo destino de cada pessoa está entregue aos sábios desígnios do "Divino
Mestre".

E assim procedeu, Madame Frederica. Foi devido à sua grande e afetiva amizade
para com minha mãe que durante a sua gravidez soube conquistar a afeição da família,
através de fraternal convivência e de constantes visitas à "Chácara do Régio", residência
dos Kubtzky, situada na zona rural do município de São José dos Campos, fato este que
consolidou duradoura e recíproca estima.

Realmente mamãe Sylvia, amante das letras e poeta por vocação, era possuidora
da maravilhosa dádiva de cultivar amizades sinceras e perenes.

Entre os preciosos papéis carinhosamente guardados durante inúmeros anos por
papai, como verdadeiro relicário e que durante este espaço de tempo poucas pessoas
tiveram acesso, encontrei da lavra de minha mãe, diversos pensamentos, poesias e cartas,
cujos textos demonstram seu humanismo florescente e poético, fruto de seu acentuado
sentimento de amor à natureza, ao belo e à razão da vida, amando o novo, sem ferir o
passado, sem desconhecer na tradição uma grande força criadora, pois ela amou como
ninguém tudo o que a cercava, fazendo formosos todos os dias de sua curta existência, na
singeleza de seus conceitos e versos, anotados sob o dogma de vibrante amor e que para
conhecimento dos meus descendentes passarei a transcrever alguns pensamentos e poesias:

Reflexões
"A sereia ama o mar e eu amo o presente e o passado.".
"O coração da mulher é um ninho de caricias e o do homem, um bosque de
ilusões."
"Pode-se amar uma só pessoa a vida inteira, mas venerar a muitas como as
flores."
"O amor nasce num olhar, permanece em um sorriso e morre numa lágrima."
"O homem que nunca se afeiçoou e nunca sofreu por uma mulher, tem coração
fechado para a beleza. É um infeliz, digno de pena."
"Lembro-me de você com volúpia, no justo momento em que beijaste os meus
lábios sedentos, transformando tudo em amor!"
"Longe das pessoas queridas, todo lar é um deserto e todo espaço é um vazio."
"Nos seios da mulher. .. há tanto aroma, nos beijos de fogo ... há tanta vida!"
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"É tão bom ter por árvore uns carinhos, e tão bom de uns affectos fazer ninhos!"
'}\ saudade é a vestal do nosso sentimento."

POEMAS DIVERSOS

lilodurno:
Quando eu morrer as tuas mãos fecharão para sempre os meus olhos apagados ...
E eu levarei na retina a luz deslumbradora dos teus olhos.
Eu morrerei contente, porque a luz dos teus olhos guiará os meus passos na
mysteriosa caminhada do além ...
quando eu morrer os teus lábios pousarão nos meus lábios com carinho ...
E eu levarei nos meus lábios inertes as vibrações dos teus lábios palpitantes ...

E morrerei contente, porque o calor dos teus beijos tomará menos fria a minha
noite sem fim ...

Na hora suprema quando o silêncio baixar sobre o meu coração, a tua voz dirá
embargada pelos soluços:
"Não partas! Vê que ainda não floresceu de todo nosso amor.
Dou-te o meu sangue, para que te reanimes.
Dou-te o meu coração para que vivas, não partas, meu amor, meu único amor!"
Eu partirei sorrindo porque as ressonâncias da tua voz, irão repetindo aos meus
ouvidos, a tua súplica enternecida:
Não, não partas meu amor!!

Observo que os versos acima foram escritos em São José dos Campos, em 25 de
junho de 1927 e dedicados ao grande e único amor de Sylvia, o seu também apaixonado
Giusepe (José ou Pepino, termo napolitano muito usado na época, quando se referiam ao
meu saudoso pai).

fldl'erIênda
Coração, coração, ouve um instante;
Deixa de sacudir tanto o meu peito,
Fica com o que tens e, satisfeito,
Deixa de palpitar tão offegante.

Bata, mais devagar, bata direito,
De que te serve andar, andar tão sôfrego
Se o ideal porque anseias, delirante
Cada dia que passa está desfeito?

Não exponhas a tua mocidade,
Nem procures maior felicidade
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Que ainda poderia te fazer soffrer.

Bate em mim coração, mais acautelado,
Pois talvez por viveres tão agastado,
Tu deixes muito cedo de bater ...

«m canIo do salão
Depois d'aquela valsa vaporosa,
Contei-lhe o meu amor rubro de inteiro.
E ella respondeu-me desdenho-sa:
Nos homens eu não creio!

Meses após ella me disse então:
Amo-te tanto e sei que não me queres ...
E eu lhe respondi com ironia:
Não creio nas mulheres!
O último poema foi anotado por Sylvia em janeiro de 1928, um mês anterior à sua

morte.
Antes de prosseguir, desejo esclarecer que meu pai, José Lombardi Filho, nasceu

em 12 de junho de 1902, na Itália, cidade de Buonabitacolo e veio a falecer em 21 de
novembro de 1979, na cidade de São João Del-Rei, Estado de Minas Gerais, Brasil. Minha
mãe Sylvia De Martino Lombardi, nascida em 1903, no dia 12 de janeiro, na Capital do
Estado de São Paulo, Brasil e faleceu em fevereiro de 1928, na cidade de São José dos
Campos, Estado de São Paulo, no Brasil.

A fanulia Kubtzky, composta de vovó Frederica, como carinhosamente era chamada
por mim e meus filhos: Paulo, Arthur, Elza e Ema, acolheram-me com enorme carinho, e da
nossa convivência por três anos seguidos, gerou em minha pessoa, afetiva e sincera amizade,
até o malfadado dia em que foram barbaramente assassinados e cujo episódio no decorrer
destas memórias relatarei.

Papai, mais tranqüilo, deixando-me aos cuidados de família amiga, voltou ao seu
trabalho, com a idéia fixa de que um dia pudesse reunir em seu lar mamãe completamente
curada, e juntos passarem a criar o seu primeiro filho, Nelson. Mas, o destino imprevisível
assim não quis e decorridos três anos de meu nascimento, mamãe grávida de seu segundo
filho, que seria meu irmão Mário, logo depois do parto, veio a piorar de sua saúde e após
uma semana de sofrimentos faleceu, devido a uma aguda crise de insuficiência renal.

A única lembrança de minha mãe que indelével fixou-se em minha rotina, como
eterna recordação de sua pessoa em vida foi o seguinte episódio: Papai pegou-me pela
mão e levou-me para o quarto, onde repousava mamãe e no berço a seu lado encontrava-
se meu irmão Mário Vicente, recém nascido. Naquele instante supremo, para minha surpresa
e glória de meu pai, mamãe sentando-se no leito, estendendo seus braços disse-me:

"Meu querido Nelsinho, venha, venha até aqui ver de perto o seu irmãozinho que
Deus nos deu. E eu ainda receoso e não refeito da surpresa, lentamente encaminhei para os
braços de minha querida mãe, que me estreitando junto ao seu peito, mostrou-me meu
irmão Mário Vicente, que dormia a sono solto em seu berço."
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A evocação única que tenho da pessoa viva de minha mãe Sylvia, carinhosamente
lembrada por mim em diversas circunstâncias de minha vida, somente se extinguirá com
o fim de minha existência.

Jovem e ainda cheia de esperanças, aos vinte e cinco anos de idade, faleceu Sylvia,
o grande e apaixonado amor de meu inesquecível pai, cuja luta, primeiro para tê-Ia como
esposa e depois contra a doença, verdadeiro flagelo da época, que acometeu sua dedicada
e afetiva companheira, causou-lhe na ocasião, prolongada e profunda amargura, a ponto
de afetar-lhe a alegria de viver e que somente não teve reflexos maiores, pelo senso de sua
grande responsabilidade na criação de seus dois filhos, frutos de seu imenso e arrebatado
amor.

Sylvia foi enterrada no Cemitério São Paulo, na capital do Estado, cujo túmulo
perpétuo foi adquirido pelo seu tio Alfredo De Martino, na ocasião, empregador de meu
pai.

No dia de seu sepultamento, fevereiro de 1928, à beira de seu jazigo, presentes,
além de seu esposo, tios, primos e inúmeros amigos, entre os quais, Manoel Ricardo, poeta
e historiador, representando a comunidade de São José dos Campos e principalmente os
companheiros internos do Sanatório, leu um poema em homenagem à Sylvia, e em cujos
versos pode-se notar nitidamente o grande vazio que minha deixou entre aqueles que em
vida tiveram a suprema felicidade e alegria de seu convívio.

O poema, declamado pelo poeta tio do conhecido acadêmico (Academia Brasileira
de Letras) escritor Cassiano Ricardo, é sem dúvida uma das coisas mais delicadas e sublimes
que tive a felicidade de ler:

JyllJia
Olhos de jade, carne cor de neve,
Esteja sem receio o teu espírito celestial
Apesar do nevoeiro tétrico e de soprarem
ventos sibilantes.
Rogo aos céus que te guardem os
espíritos do mar.
E te protejam os pássaros alados!

O teu rosto branco desdenha o pó;
Os teus lábios fazem inveja ao carmim.
Carne cor de neve, olhos de jade,
Sonha os teus sonhos, divina criatura,
Não foste feita para este mundo.

Descansas em paz na lembrança de todos.
Benditos sejam os desígnios insondáveis
do criador, na sua suprema glória!

24

jnfânda
Logo após o falecimento de minha mãe Sylvia, chegaram ao Brasil vindos da

Itália, meus tios, irmãos de mamãe; Stela, Itália, Afonso e Bianca, os quais tinham sido
convencidos a virem para o grande e futuroso país, pela inesquecível e afetuosíssima
extinta.

Por sugestão de papai, passaram inicialmente as três irmãs a residir em São José
dos Campos e Afonso, que logo se empregou, ficou morando na Capital de São Paulo.

Dessa maneira, as irmãs de mamãe passaram imediatamente a cuidar de meu irmão
Mário Vicente, e após algum tempo, também eu fui morar em companhia de meus tios.

Infelizmente, neste justo momento em que, contra minha vontade, fui retirado da
companhia da inesquecível e afetuosÍssima família Kubtzk, sobreveio minha primeira
contrariedade, embora infantil mas que igualmente fixou-se indelével em minha memória.

Com pouco mais de três anos e meio de idade, ressenti-me na época com a
inesperada separação daqueles que haviam me acolhido com imenso amor e extremado
carinho e que na minha mente os considerava como se fossem minha própria família.

A minha amargura foi tão forte, que distante mais ou menos cinco quilômetros da
"Chácara do Régio", ao menor descuido de minhas tias demonstrando meu inconformismo,
fugia de casa e, estrada afora, encaminhava-me sofregamente em demanda daqueles eleitos
por mim na tenra idade, meus adorados e inesquecíveis benfeitores. Inúmeras vezes, assim
procedi e me lembro bem que ao chegar na chácara, ficava rodeando a cerca viva de
"ciprestes" até que aparecesse um dos irmãos Kubtzky e para ele corria de braços abertos,
porque sabia que seria acolhido com surpresa inicial, mas com intensa alegria e carinho.

Logicamente vovó Frederica a ex-parteira de minha mãe, responsável e correta,
imediatamente mandava um de seus filhos telefonar para minhas tias na cidade com o fim
de evitar as preocupações e os transtornos ocasionados pela minha ausência. Lembro-me
bem que minha profunda mágoa de criança causada pelo afastamento brusco do convívio
de vovó Frederica e filhos, somente veio cessar com o correr do tempo, após nossa mudança
para a Capital de São Paulo.

Meu pai, trabalhando na capital, achou por bem trazer para junto de sua pessoa,
filhos e cunhadas, para dessa maneira poder melhor cuidar e provê-los do sustento
necessário à própria subsistência.

Passaram-se alguns anos, mas nesse entretempo, papai, de comum acordo com
minha tia Stela, ocasionado logicamente pelo amor que nasceu na convivência, resolveram
contrair matrimônio e lembro-me bem do enlace, realizado em 1931.

Da nova união matrimonial de meu pai com mamãe Stela, nasceu em 1933, no dia
03 de março, uma bela menina, que em homenagem à minha falecida mãe foi registrada
com nome de Silvia.

Lembro-me também que meu primeiro contato com a vida política do Brasil foi
em 1930, através da notícia de que havia estourado uma Revolução e que Getúlio Vargas,
homem do sul do país, comandava um movimento armado contra o Governo Constitucional
da época. Após muitos anos, folheando a história do Brasil, verifiquei ter terminado com
a deposição do presidente Washington Luís.
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o nome de Getúlio Vargas, presidente do Brasil por longos anos, seria durante boa
parte de minha adolescência figura central do movimento político brasileiro. Quando
completei sete anos de idade, residindo na capital de São Paulo, lembro-me, embora
vagamente, que certo dia chegou em nossa casa meu tio Afonso, irmão de minha mãe,
fardado e com a patente de Segundo Tenente da Polícia Militar do Estado, com a notícia
que explodira nova revolução, que depois entraria para a história como "Movimento
Constitucionalista."

Realmente, o Movimento Constitucionalista Paulista de 1932, contra o
Governo de Vargas, inicialmente empolgou a nação e teve a primeira participação
ativa da mulher em movimentos revolucionários no Brasil; mas fadado ao fracasso,
porque se iniciou sem a adesão de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, estados
importantes para a revolta.

Com o fim contra-revolução de 1932, o país voltou à normalidade, mas o estado
de São Paulo onde eclodira o movimento, teve reflexos negativos, principalmente no seu
setor industrial e mesmo no comercial, causando enorme desemprego entre a sua população.
Meu pai, que na época trabalhava como viajante na indústria de chocolates "Lacta",
perdeu o emprego e para sanar as dificuldades financeiras, a convite de seu irmão João,
mudou-se com a família para a cidade de São João Del-Rei.

Foi, portanto, no início de 1933, que pela primeira vez, tive o contato e vim a
conhecer a histórica e vetusta cidade, que no futuro iria marcar profundamente minha
existência afetiva, social e política, como adiante veremos.

Instalado na antiga cidade mineira, berço de Joaquim José da Silva Xavier, o
"~irade~tes", patrono cívico da Nação Brasileira e de tantos outros ilustres personagens,
fUImatnculado no Grupo Escolar Maria Teresa, onde pela primeira vez, entrei em contato
com as letras do alfabeto, com a idade de oito anos incompletos.

Realmente foi uma experiência maravilhosa, pois através das professoras, de seus
ensinamentos, um novo mundo cheio de novidades, despontou diante de mim pouco a
pouco, tirando-me do quarto escuro do analfabetismo, para o alvorecer e descortino
excitante da antiga "cartilha" e suas milagrosas letras a,e,i,o,u.

Meu pai que trabalhava na "Serraria Oeste" de propriedade de seu irmão João e
que possuíam também na Vila de Nazareno, distrito do município de São João Del-Rei um
irmão de nome Felix (Felice em italiano) o qual, em nosso primeiro contato, afetivam~nte
tomou-se meu amigo e por sua insistência, papai permitiu que fosse passar alguns meses
em sua companhia.

Tio Felix, homem de grande cultura, exercia na época a profissão de farmacêutico
na Vila Nazareno, tendo como esposa em segundas núpcias Tia Aparecida, ele italiano de
nascimento, ela sanjoanense nascida no distrito de Nazareno.

Como o casal não possuía filhos e moravam sozinhos em casa confortável do lado
da farmácia, a minha chegada foi um dia de festa para os meus tios.

A Vila de Nazareno, que anos após viria transformar-se em cidade pela sua
emancipação, distava de São João Del-Rei em torno de cinqüenta quilômetros, cujo
transporte na época, pela deficiência de uma rodovia, era realizado por estrada de ferro
(antiga Oeste de Minas) ou a cavalo. Com meu Tio Felix, verifiquei o quanto era importante
a profissão de farmacêutico naquela vila, que nos idos de 1934, ainda não possuía o seu
médico. E na falta deste, logicamente quem tinha de suprir a ausência era o Tio Felix,
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misto de médico, parteiro e farmacêutico. Quantas vezes, abnegadamente meu tio
encaminhava-se sob o lombo de um cavalo, em socorro de necessitado, altas horas da
noite, com chuva ou sem, pois para ele o importante era aliviar as dores do enfermo e curá-
lo da doença. Mas lembro-me bem, a grande alegria de Tio Felix era auxiliar e orientar o
trabalho de parto, até a glória final do nascimento de uma nova vida.

Dois fatos interessantes marcaram a minha estadia junto a meus tios na Vila Nazareno.
O primeiro foi a cirurgia, a primeira cirurgia de minha vida, ou seja, duas vezes passava
pela Vila um médico, que pela sua longa prática na profissão como clínico, igualmente
efetuava pequenas cirurgias, como foi a minha, com a extirpação das arnídalas, sem anestesia
e muito menos a profilaxia necessária durante e após a operação. A extirpação foi realizada
em vista de constantes inflamações de garganta, com febre, etc.

O segundo fato foi a extração dentária, realizada também por um dentista
ambulante, que passava pela vila três vezes durante o ano e qualquer cárie, por menor que
fosse, ocasionava a imediata extração do dente cariado. Esse dentista na época foi o
grande causador do número elevado de "sem dentes" na região de Nazareno. E se assim
procedia, depois vim a saber, era com a finalidade de em futuro breve, vender dentaduras
aos desdentados por ele.

Em 1935, meu pai, motivado pela minha segunda mãe, ou seja Tia Stela, regressou
com a família para São Paulo, em cuja Capital voltamos a morar primeiramente na Rua
Jaceguai e depois na Rua Joaquim Francisco Marcos, n° 27, todas as duas situadas no
bairro da "Bela Vista", que já naquela época tinha como moradores números elevados de
imigrantes italianos e seus descendentes.

Fui matriculado, juntamente com meu irmão Mário Vicente, no "Grupo Escolar
João Passalagua", situado no nosso bairro, onde continuamos nossa instrução primária.
Diga-se de passagem que, na década de trinta, os cursos escolares dividiam-se em:
primário, que era constituído também do primeiro ao quarto ano, e finalmente o
científico, que proporcionava o ingresso na faculdade, com suas diversas
especialidades profissionais, como medicina, engenharia, etc.

Paralelamente, depois do curso primário e da admissão, podia-se matricular no
curso "Normal", para a formação de professor primário ou então matricular-se no curso
"propedêutico" que era o caminho a seguir para o diploma de "Perito-Contador", com
direito a cuidar oficialmente das escritas comerciais, industriais, etc.

Rdolescêntia
Meu pai logo que regressou a São Paulo, através de seu cunhado Adolfo

Giorgiomarrano, viajante de profissão, arranjou emprego igualmente de viajante das
"Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo", uma das potências industriais da época,
fundada pelo patriarca da fannlia Matarazzo, o Conde Francisco Matarazzo, velho imigrante
italiano que aportou no Brasil e aqui, com trabalho e notável competência, construiu um
verdadeiro império industrial.

Na Rua Jardim Francisco Marcos, passei boa parte de minha adolescência, junto
de papai, mamãe Stela, Mário, Silvia e as duas irmãs de minha mãe: Itália e Bianca. Tia
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Bianca, que conosco morou até a data de seu casamento com Frederico Seeber,
carinhosamente apelidado de tio Carlito.

Lembro-me vagamente que nos primeiros meses de 1936, novamente chega em
casa meu tio Afonso, que possuía forte tendência para os assuntos políticos, com a notícia
da prisão do Capitão Luiz Carlos Prestes e de sua mulher Olga. Prestes tinha liderado no
ano anterior uma rebelião militar no país.

Luiz Carlos Prestes, uma figura controvertida de líder revolucionário, organizador
e comandante da famosa "Coluna Prestes", fundador do Partido Comunista no Brasil,
atualmente deposto e expulso pelos próprios correligionários comunistas do cargo de
Secretário Geral do PCB, aguarda em avançada idade o seu dia final na existência terrena.

Corria nossa existência sem maiores transtornos, quando no ano de 1937 fui
acometido de uma constante tosse, agravada de febre de elevada temperatura. Mamãe
Stela, preocupada com minha saúde e estando papai em viagem por força de seu trabalho,
chamou um médico conhecido da família, casado com uma prima, para examinar-me.
Lembro-me bem que, depois de auscultar-me no peito e nas costas, com seu ouvido e
batendo em seu dedo encostado em minhas costas, chegou à conclusão que eu necessitava
ser submetido urgentemente a um exame de Raio X, que naquele tempo não batia chapa
fotográfica e apenas demonstrava embora precariamente através de visor luminoso, o
interior de certas partes do corpo humano.

E assim, depois de diversos banhos para descer a febre e uso de emplastro no peito
e nas costas, fui levado pela minha mãe Stela e tia Italia que também residia em São Paulo,
a um radiologista para exame de meus pulmões e encaminhado igualmente para exame de
laboratório o meu escarro.

Obtidos os resultados, papai, que havia regressado de sua viagem mensal,
comunicou-me que eu estava com doença chamada "Pleurite", que depois, com o passar
dos anos, vim saber tratar-se de inflamação da pleura e o tratamento devia ser realizado em
uma cidade climática, ou seja, sem poluição, de ar puro e ecologicamente oxigenado.

Naturalmente e dentro da lógica, lá fui eu novamente morar e conviver com a
inesquecível família de alemães Kubtzky, na cidade de São José dos Campos, os quais
outra vez me acolheram com o maior carinho e afeto, cuidando com o máximo prazer e
dedicação do tratamento da minha saúde.

Passados um dois meses de minha permanência na "Chácara do Régio" em
companhia dos queridos, vovó Frederica, Elza, Ema, Paulo e Artur, seguindo o tratamento
prescrito pelo famoso pneumologista da época, Dr. Dória, que possuía em São José dos
Campos renomada clínica médica, especializada em doenças pulmonares, minha saúde
começou a melhorar, debelado o estado febril, realmente minhas condições físicas, a
olhos vistos, era para melhor.

Bem nesta altura de minha vida, contando doze anos de idade, logicamente devido
à grande influência das origens de sangue italiano e francês, tiveram início minhas
primeiras experiências no campo amoroso, na adolescência.

A adolescência é uma fase importante do desenvolvimento do ser humano. É
caracterizada por marcantes transformações, seja no crescimento como por revolucionárias
mudanças psicosociais. Na adolescência, novos ajustamentos de caráter social, sexual,
ideológico e vocacional são realizados, além da luta para ser alguém, com a necessidade de
auto-afirmação, como emancipar-se dos próprios pais.
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Cheguei à conclusão que o ciclo da adolescência é realmente um período crítico,
merecedor de toda a atenção dos adultos.

O despertar do afeto amoroso e mesmo apaixonado, teve como imagem central o
que representava para mim a figura da "fêmea" afetiva e sexual, pelos seus carinhos
cativantes de uma filha de grande amiga da vovó Frederica, que muito freqüentava a
"Chácara do Régio", cujo nome, passados tantos anos, jamais esqueci: Luzia, moça de
vinte anos, farmacêutica formada, descendente de importante família da comunidade de
São José dos Campos.

Luzia foi realmente minha grande paixão de adolescente e também a primeira
desilusão de minha existência. O despertar do amor, embora singelo e puro, foi natural e
porque não dizer sem as malícias da vida, por ser inocente, impelido acredito pela condição
de latente masculinidade existente dentro de meu corpo e mente. Quando ela se aproximava
e sentava na relva verde, chamando-me de Nelsinho, o seu preferido, e colocava minha
cabeça em seu colo, acariciando meus cabelos, o meu coração tenro e frágil punha-se a
pulsar sofregamente e na minha doce inocência de menino, comecei a sentir aquela atração
sublime que sempre existirá entre o homem e a mulher e que apaixonadamente embala a
existência humana.

Que é o amor?
É maravilhosa embriaguez que embala o
ser humano e que pode fazer-nos felizes
quando correspondido, ou infelizes quando
triste por não ser recíproco.
Quem nunca amou apaixonadamente, ou
até com loucura, jamais soube o que é
tormento e sofrimento.
Quando Luzia, que por muito tempo não me saiu do pensamento completou seus

vinte e um anos de idade, casou-se. Foi para mim o grande choque e naturalmente a
primeira desilusão amorosa.

Lembro-me bem da residência de Luzia e sua mãe, a viúva Maria Cândida, que em
companhia de mais três filhos, moravam em vetusta casa estilo barroco, com ampla sacada,
situada no Largo da Matriz no centro de São José dos Campos. Quando vovó Frederica ia
para a cidade para atender como parteira que era, suas clientes, eu a acompanhava e ficava
a sua espera naquele lar encantando, onde eu tinha oportunidade de ver, ouvir e receber os
carinhos de Luzia.

Acredito que aquela moça acariciava-me por amizade e simples afeto, pois na
época eu era um menino de calças curtas, simpático e meigo, nada mais. Mas na sua
simplicidade, aliada à minha inocência de adolescente, Luzia sem se perceber, despertou
dentro de meu coração o primeiro e apaixonado amor infantil.

No entanto, o passar do tempo é benéfico e com ele veio a calma necessária para
que o menino de então voltasse ao normal e despertasse com o mesmo espaço de tempo
para outros fatores sublimes da ju ventude, procurando a fonte dos prazeres, junto a outras
inúmeras mulheres que de uma maneira ou de outra passaram e fizeram parte de sua vida,
até encontrar, no ciclo continuo do caminhar pela estrada da existência humana, junto a
suas mutações, duas maravilhosas damas que até a morte nunca serão esquecidas e que no
transcorrer destas "Reminiscências", devem florescer como a verdadeira essência da minha
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felicidade amorosa.
No decurso de meu tratamento de saúde, que durou aproximadamente doze meses,

embora com meus treze anos de idade, fixaram-se em minha mente inúmeras imagens
interessantes, pois durante as caminhadas diárias em companhia de vovó Frederica e a
convivência com seus filhos, foi-me possível retratar fatos que muito influíram em minha
formação e atitudes com o passar dos anos.

A comunidade de São José dos Campos, no Estado de São Paulo, na época o maior
produtor de café do Brasil, era uma cidadezinha pequena e bucólica, amplamente conhecida
pela pureza de seu clima e florescente ecologia, propícia para o tratamento de doenças
pulmonares. É natural que fale um pouco sobre São José dos Campos. Afinal é a cidade
onde nasci e que me abrigou em boa parte de minha infância e mesmo da adolescência.

Fundada, segundo alguns historiadores, na época da imigração dos bandeirantes
paulistas, foi elevada à categoria de Vila a 27 de julho de 1767, com o nome de "Vila São
José do Parayba." O nome de São José dos Campos, tomou-se efetivo por lei provincial
somente em 1817, a pedido de seus habitantes.

A cidade encontrava-se situada às margens do Rio Paraíba, entre Jacareí e
Caçapava, distando 82 km de São Paulo e 320 do Rio de Janeiro. Estradas municipais
interligavam na época ao litoral paulista através de Caraguatatuba e as montanhas
fora do "vale", à cidade de Campos do Jordão, também famosa pelo seu clima ameno
e de oxigênio puro. As estradas atravessavam locais belíssimos, dignos de serem fixados
indelevelmente em pinturas ou fotografias.

Quando da construção da Rodovia Presidente Dutra, ligando São Paulo ao Rio de
Janeiro, houve em todo o "Vale da Parmba" um tremendo impulso de desenvolvimento e
progresso, consolidado logo depois com a criação e instalação do Centro de Aeronáutica, que
hoje está totalmente integrado na vida dos joseenses, como também de toda a região do Vale.

Com a inauguração da rodovia asfaltada e o funcionamento do "campus" do
CTA, outras grandes indústrias igualmente instalaram-se em São José dos Campos,
como General Motors do Brasil, Ericsson do Brasil, Johnson & Johnson's, Tecelagem
Parayba, Cia Alpargatas e outras indústrias do ramo de móveis, laticínios, peças,
acessórios, etc.

Hoje o município possui boa assistência médica, hospitalar, assistência social,
escolas de ensino primário, inúmeras faculdades de ensino superior, aliado a florescente
centro comercial e financeiro.

Naturalmente, com a instalação de mais cem indústrias no município, São José
dos Campos deixou de ser a cidade sanatorial, embora ainda procurada por indivíduos
portadores de bacilos de Koch, atribuindo-se ao excelente clima e a incidência de raios
ultravioletas da região, que funcionam como eficiente esterilizador do ambiente.

A grande cidade de São José dos Campos, atualmente tem tudo que se pode
desejar para a vida de uma comunidade; aliado à relativa proximidade de São Paulo e a
garantia de recursos mais amplos em qualquer caso de necessidade ou de urgência.

Dolorosamente, registro neste dia 25 de junho de 1985, o falecimento prematuro
de minha querida irmã Silvia, aos cinqüenta e dois anos de idade, vítima de martirizante
insuficiência renal. Sua morte deixou em meu coração, como de toda a família, amigos e
aqueles que privam de sua magnífica convivência, profunda tristeza e eterna saudade.
Esposa, mãe e irmã amorosa, de exemplar virtude e estremada dedicação, em seu repouso
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eterno junto ao Criador, haverá de velar pela sua família na luta constante pela sobrevivência
diária.

Em meados de 1937, regressei à capital de São Paulo e a morar em companhia de
papai e mamãe Stela, completamente curado da doença que me afligiu.

Embora com gratas e afetivas recordações em minha mente, procurei integrar-me
à nova realidade e como tinha completado o curso primário, fui matriculado no "Instituto
Dante Alighieri", na ocasião o maior dos educandários paulistas, que antes da Segunda
Grande Guerra recebia do Governo da Itália ajuda financeira e didática de livros para
ensino da língua italiana aos filhos de italianos no exterior.

Inúmeras vezes me colocava a meditar e saudosamente relembrava os meus passeios
matinais obrigatórios em companhia de vovó Frederica, ocasião em que caminhávamos
no meio de gigantescos pés de eucaliptos e a sua sombra, vovó lia em voz alta trechos de
narrações históricas para que eu pudesse aprender e em seguida comentar os fatos
importantes da leitura do dia. Que lembrança grata tenho dos momentos em que "Madame",
como era carinhosamente designada vovó Frederica, durante o jantar, à luz do lampião de
querosene ricamente decorado com motivos paisagísticos em seu bojo de cristal azulado,
lia para seus filhos e para mim, durante uma garfada e outra notícias impressas no "Deucher
Zeitung", jornal editado no Brasil, mas na língua alemã. As informações traduzidas por
vovó eram somente aquelas que poderiam nos colocar a corrente do que se passava no
país e no mundo, nos diversos segmentos da sociedade. Vovó Frederica sempre fazia sentir
que uma pessoa medianamente instruída tinha obrigação moral de inteirar-se,
principalmente sobre o que estava ocorrendo em sua pátria e no resto do mundo, para
dessa maneira não ficar à margem da evolução do momento.

Realmente, o convívio com a família Kubtzky, principalmente com Madame
Frederica influenciou no meu comportamento durante o início de minha juventude, tanto
no campo do caráter digno como também no amor cristão, à família, à Pátria e ao trabalho
honrado. São os meus tipos inesquecíveis, que juntamente com outros personagens que
tive a felicidade de conviver, foram realmente os meus ídolos, pelas suas marcantes
personalidades diversificadas e dinâmicas e que ainda povoam minha memória, durante
momentos de gratas recordações.

Durante o ano de 1938, ainda cursando o ginásio do Instituto Dante Alighieri,
situado até hoje na Alameda Jaú, atrás do Parque Siqueira Campos no bairro Jardim
Paulista, tive como professor de Português e Geografia o Sr. Jânio da Silva Quadros, que
depois entrou para a história paulista e mais tarde brasileira como vereador, prefeito,
governador e finalmente Presidente da República, por sinal o mais votado de todos os
tempos. O professor Jânio Quadros, já naquela época, embora de fulgurante inteligência e
grande cultura, era de difícil relacionamento, pois pela própria personalidade, somente
conseguia pautar suas ações pelos extremos, não admitindo a mínima contestação. Lembro-
me bem de um fato ocorrido no "Dante Alighieri" que vem demonstrar a intransigência de
Jânio e sua personalidade: Estávamos em plena temporada de exames, hoje em dia
conhecida como "provas finais", quando o professor Quadros apanhou um aluno "colando"
e ao contrário de conceder-lhe a nota zero, foi à diretoria e exigiu sua imediata expulsão
da escola. Acontece que o aluno apanhado em flagrante era justamente o Ermelindo, filho
do Conde Francisco Matarazzo, um dos grandes benfeitores do colégio.

O diretor, professor Ronconi fez sentir ao Sr. Jânio Quadros que, como medida
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prudente, deveria dar ao aluno a nota zero e assim o mesmo teria que repetir o ano e seria
dessa maneira castigado pela sua falta. Mas Jânio ficou renitente ao ponto de ameaçar
demitir-se do cargo de professor. Mas, finalmente, devido a diversos conselhos e
ponderações dos próprios colegas, acabou seguindo o conselho e orientação do diretor e
com a perda de ano pelo aluno Ermelindo Matarazzo, o assunto foi diplomaticamente
encerrado.

Com o passar dos anos, novamente irei encontrar-me com o Professor Jânio da
Silva Quadros, em campanha para a Presidência da República e que depois de eleito e
empossado, devido as suas mutações inesperadas, provocaria séria crise institucional no
Brasil e grande decepção ao povo brasileiro.

Nesta altura de minha existência, como frisei, novamente residindo com meus
pais em São Paulo, além de passar a estudar novamente, procurava nas horas de folga
entrosar-me com os meninos de nosso bairro, ou seja, o da "Bela Vista", cujos moradores
eram na sua maioria de origem italiana ou filhos do laborioso povo imigrante a quem os
paulistas devem muito do seu fantástico progresso e desenvolvimento, principalmente
industrial. Se hoje em dia, no Brasil, o Estado de São Paulo é o carro-chefe entre os
demais estados, devemos agradecer à enorme colônia de imigrantes italianos, os quais,
fixando-se na região com amor à nova pátria de eleição, com esforço e incansável
vocação para o trabalho, realizaram o milagre do seu fabuloso crescimento comercial e
industrial.

Meu pai continuava a exercer a profissão de viajante comercial como representante
das Indústrias Matarazzo, na região noroeste do estado de São Paulo, que tinha como
principal pólo de progresso a magnífica cidade de Bauru. Viajava quase o mês inteiro,
permanecendo junto à família, ou seja, mamãe Stela, eu, Mário, Silvia e tia Bianca, que
conosco morou enquanto solteira.

E foi neste período de minha vida que passei a conviver com outra excepcional
figura de mulher: Tia Vicentina, irmã um pouco mais idosa de meu pai, casada com Tio
Adolfo Giorgiomarrano e que possuíram três filhas: Lina, Ada e Noemi. Tia Vicentina,
figura exemplar de esposa e mãe, representava para papai sua segunda progenitora porque,
quando seus pais faleceram, minha tia e sua outra irmã é que acabaram de criá-lo e educá-
lo. Daí também o grande respeito que por toda a existência meu pai dedicou a sua adorada
irmã.

Naquela época, menino vicejante para a vida, cheio de imagens novas e encantadas,
naturalmente já interessado em cortejar e em brincar com as meninas de meu bairro, eu,
inúmeras vezes, aprontava travessuras que irritavam por demais mamãe Stela, que esperava
papai chegar de sua viagem mensal e imediatamente relatava minhas peripécias e papai,
rigoroso como era, imediatamente procurava aplicar-me corre tivos. Mas, acontecia que alertado
para o fato com antecedência, tão logo eu tinha notícias do regresso de meu pai, corria para a
casa de tia Vicentina, que já acostumada com a minha atitude em busca de sua proteção, me
mandava para o interior de sua residência e se postava na porta, esperando a chegada de papai,
que nervoso vinha a minha procura. Quando o mesmo chegava, minha querida tia Vicentina
repreendia papai e o procedimento de mamãe Stela, fazendo sentir ao meu pai que essa não era
a atitude certa para a educação de seus filhos. Papai, que dedicava respeitosa obediência à sua
irmã, muito desapontado regressava para sua casa, enquanto, sob a abençoada proteção do lar
de minha tia, aliviado, passava o dia brincado com minha prima Noemi, cuja idade mais se
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aproximava da minha.
Realmente, quando garoto de "calças curtas", pois naquele tempo os adolescentes

usavam calças curtas até os quinze anos e às vezes até mais, eu na minha experiência de
vida, aprontava diversas aventuras que causavam apreensões, simples, mas preocupantes,
como a que em seguida relatarei.

Minha família, acentuadamente devido a suas raízes, sempre procurou seguir a
religião católica apostólica romana e, entre nossos antepassados, diversos foram sagrados
sacerdotes e mesmo um tio de papai teve a suprema graça de ter sido Bispo da vetusta
cidade de Napoli, milenar comunidade italiana.

Assim sendo logicamente eu, desde pequeno, fui orientado dos princípios cristãos
e sempre aos domingos freqüentava a Igreja e assistia à celebração da Santa Missa. Houve
até um fato importante que realmente contribuiu para alicerçar minha fé em Deus Nosso
Senhor, ser supremo e venerado pela pessoa humana nas suas diversas formas.

A crença é no meu entender a própria afirmação da existência terrestre que dá ao
sentimento humano o necessário conforto espiritual, seja nos momentos de aflição ou de
alegria. A fé é o alicerce de esperança, de dias melhores ou de graças "Divinas", quando
desejamos obter estabilidade de saúde, ou metas de trabalho e o necessário bem estar material.
O homem, escultor de seu próprio cérebro, tem na fé que não conhece dúvidas, a fé em Deus
e a fé no bem, a fé em tudo que leva o homem às coisas perfeitas, que lhe purifica os erros,
fazendo-o viver no alto, onde o ar é mais puro, o céu mais azul e se pode olhar mais ao longe.
O fato importante, que contribuiu para minha formação religiosa, sem os desnecessários
extremismos, foi a minha condição de "Congregado Mariano", curso religioso que freqüentei
e fui declarado congregado, em fins de 1938, na Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Acredito
que os ensinamentos recebidos no campo espiritual fizeram com que eu compreendesse e
me adaptasse aos dez mandamentos da Lei de Deus, que aliado à Lei Magna de cada País,
encaminha a pessoa humana no sentido do respeito mútuo, valorização do homem e beneficia
a sociedade em que vivemos.

Mas voltemos um pouco à narração de minha condição de menino levado, embora
normal porque ativo e de boa saúde.

Em domingo de sol, disse em casa que estava saindo para assistir, como de costume,
à missa das nove horas, juntamente com meu irmão Mário. Mal sabia a minha mãe Stela,
que já havia combinado com um de meus amigos de infância de nome Albertinho, cuja
mãe era separada do marido, que também acreditou que íamos para a missa, para efetuarmos
um passeio lá pelos lados do rio Tietê, no Clube de Regata Espéria, situado no início do
antigo bairro de Santana. Logo que chegamos, em trajeto realizado em bonde elétrico,
procuramos um jeito de ludibriar o porteiro e uma vez no interior do Clube, procuramos o
vestiário para trocarmos de roupa, ou seja, eu e o Mário, que havíamos surrupiado dois
calções de meu tio Afonso, depois de vestidos, muito nos assemelhávamos aos garotos da
época dos filmes mudos do famoso "Charlie Chaplin".
Em seguida, conseguimos no cais do clube um barco a remo, naquele tempo designado
por "catraia", e saímos eu, Mário e Albertinho, rio abaixo, sem ao menos saber remar.

Ora, rio abaixo a favor da correnteza foi realmente uma facilidade e aproveitamos
bem a beleza panorâmica das margens do Rio Tietê, cujas águas na época não sofriam
dos efeitos da poluição de hoje. Acredito que atualmente o rio Tietê, por causa da intensa
poluição ocasionada pelos detritos das indústrias situadas em margens ou vizinhanças, é
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de fato, como tantos outros por este Brasil afora, um rio morto, pois o seu caudal está
mortiferamente contaminado pelas impurezas nele despejadas criminosamente.

Bem, voltemos ao final de nossa aventura. Como expressei, rio abaixo o barco
seguiu com extrema facilidade, mas depois de uma hora de percurso, no justo momento
que resolvemos regressar ao cais do clube, foi terrível, porque, não habituados com a arte
de remar, por mais que eu e Albertinho nos esforçássemos não conseguimos fazer com que
o barco andasse contra a correnteza rio acima. Nessa terrível e desgastante aventura,
levamos mais ou menos duas horas para chegarmos ao cais do Clube, com as palmas das
mãos e solas dos pés cheios de bolhas quase a sangrar.

Nesta altura dos acontecimentos, nós que saímos de casa para assistirmos à santa
missa das nove horas, somente voltamos para nossa residência às dezesseis horas,
~ncon~rando .l~gicamente mamãe Stela e minhas tias, sensivelmente preocupadas e já
InclUSive solICitado o auxílio da Delegacia de Polícia do nosso bairro. E as apreensões se
justificavam, pois, na década de trinta, os jovens não tinham a liberdade excessiva que
hoje possuem.

De outra vez, quando meus familiares saíram de casa para efetuarem compras no
centro da cidade, eu, Mário e mais dois amigos, resolvemos brincar no teto do prédio em
que residíamos, entre as vigas que sustentavam o telhado e os forros das salas e quartos,
naquele tempo, confeccionados em estuque, uma mistura de telha e gesso.

Aconteceu que minha tia Bianca regressou antes da hora prevista e ao entrar em
casa, ocasionou entre nós que estávamos brincando no teto, um corre-corre para que não
fô~sem~s pilhados em flagrante a brincar onde não devíamos. E no justo instante em que
~Inha tIa entrou no seu quarto, assustada pela inesperada barulheira, olhou para o teto e
VIUaparecendo entre o forro de gesso quebrado, uma perna de menino pendurada. Ora, o
sobres~alto foi enorme, fazendo com que tia Bianca, diante do terror de uma desgraça,
desmaiasse. Tratava-se da perna de um dos garotos que tinha escorregado e a enfiado, sem
querer, no forro de gesso, que cedendo e furando, deixou à mostra a perna do menino.

Foi um Deus nos acuda, desci do teto correndo e encontrando minha tia desfalecida
parti em busca de socorro com os nossos vizinhos. '

Finalmente, quando os ânimos serenaram e com a chegada de mamãe Stela, levei
boas palmadas nos fundilhos e como castigo ficamos eu e Mário, durante um mês sem
irmos ao cinema, uma de nossas diversões prediletas naquele período de vida.
. . Até .hoje tenho uma pequena cicatriz na minha testa e outra no pulso do braço

direito ocaSIOnadas por ferimentos de pedradas e vidros de janelas quebradas, durante as
guerras que efetuávamos entre turmas de meninos de um bairro em briga com os de outras
regiões vizinhas.

Mas tudo se salva com o passar do tempo implacável e, embora tenham sido
peraltices da adolescência, muitas delas completamente irresponsáveis, porque realizadas
sem o senso prático da vida, não deixaram de assinalar um despreocupado período de
nossa existência.

Lembro-me bem com intenso afeto, de interessantes passagens em que minha
saudosa e meiga Tia Vicentina, não somente protegia-me como meu anjo tutelar perante a
brav.e~a,de papai e Tia Stela, como também, quando aos domingos em que propositalmente,
a~ vI~~ta-la,chamava-me em um canto da cozinha de sua casa, para presentear-me com um
mIl reiS, moeda corrente na ocasião, sem antes recomendar-me que a sua doação em favor

de minhas gulodices, deveria permanecer em segredo entre nós dois, se quisesse ganhar
novamente, no próximo fim de semana, alguns outros trocados. Mulher maravilhosa e
extremamente amorosa que sempre quando minhas primas, suas três filhas planejavam
passeio, com sua íntegra autoridade de mãe e tia, incluía-me como parte integrante na
turma de jovens em busca de lazer. Quantas e inúmeras vezes, em companhia de Tia
Vicentina e minhas queridas primas, fomos à cidade de Santos, pelo transporte ferroviário,
para tomarmos banho de mar e desfrutarmos de deliciosos piqueniques às margens da orla
marítima. Recordo-me que em uma de nossas idas à cidade santista, fomos visitar o navio
italiano "Conde Grande", que se encontra ancorado no cais e durante almoço efetuado em
seu luxuoso restaurante, usufruímos da farta e deliciosa comida da terra de meu querido
pai, acompanhada de magníficos vinhos da milenar Itália.

Não poderei deixar de comentar, embora palidamente, sobre o Estado de São
Paulo e principalmente a sua capital, que nos idos de 1938 a 1942, período em que minha
memória ainda guarda algumas recordações sobre o seu vertiginoso progresso. Realmente,
São Paulo apresentava na época, um fenômeno de desenvolvimento impulsivo, graças a
dois fatores conjugados: o café e o imigrante. A alta do café permitiu a São Paulo usufruir
de consideráveis obras públicas, que aliada à técnica européia, na sua maioria trazida
pelos imigrantes italianos, muito influiu na sua remodelação urbana e também graças à
farta energia elétrica gerada pela "The São Paulo Ligth", por demais conhecida do povo
paulistano, São Paulo afluiu como o maior centro industrial do Brasil, título que aliás até
hoje conserva.

A capital São Paulo teve a sorte de ter sido administrada por excelentes prefeitos
municipais. Recordo-me do Dr. Prestes Maia, que até a atualidade ainda é relembrado pela
geração de seu tempo, como um dos mais dinâmicos e arrojados administradores. Prestes
Maia, engenheiro urbanista, transfigurou a cidade em plena expansão; canalizando rios,
abrindo grandes praças e avenidas como a Paulista, imitando bairros semelhantes aos
existentes em Paris e Milão, num luxo de formas novas, cujo estilo exalta o sentido
criador de uma sociedade ávida e seduzida por todas as fantasias de progresso.

Em 1939, lembro-me perfeitamente que no mês de setembro, papai chegou em
casa (ainda residíamos na Rua Jardim Francisco Marcos, n 27), e com certa preocupação
estampada em seu rosto, anunciou que os exércitos alemães tinham invadido a Polônia,
país europeu vizinho da Alemanha. Com este ato e a ação da França e da Grã Bretanha,
estava iniciada a Segunda Grande Guerra Mundial.

Na ocasião, solicitei que papai explicasse melhor o porquê da nova grande guerra
mundial. Papai, em rápido comentário, relatou que a Alemanha, governada pelo regime
socialista instalado por Adolfo Hitler, conhecido como o Terceiro Reich, ressentia-se da
derrota sofrida ao final da Ia Grande Guerra e o povo alemão, conclamado pelo seu novo
líder Hitler, estava ávido de uma desforra.

Mas, infelizmente como depois ficou comprovado, essa segunda guerra, mais
ampla, demorada e devastadora, não somente ceifou milhares de vidas humanas, como
também destruiu e devastou cidades inteiras da Europa, o grande repositório artístico e
cultural da atual civilização.

A Itália, terra natal de meu saudoso pai, que tinha na época como seu governante
Benito Mussolini, e que através de uma administração, projetando o País Italiano no conceito
das Nações, também sofreu amargamente com a Segunda Grande Guerra, pois por um erro de
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aliança com o Terceiro Reich, teve o seu território invadido e combalidamente chegou ao
final do horrível holocausto mundial.

Pelas citações de meu pai, depois como "Balila" que fui, organização de meninos
ligados e orientados pelos fascistas no Brasil, fiquei conhecendo a personalidade do
"Duce", termo que se designava Benito Mussolini, figura extrovertida, que na época
unificou o povo italiano e depondo a Monarquia debilitada pela fraqueza do Rei, procurou
com a sua forte e marcante personalidade, através da instalação de um governo fascista,
soerguer a Itália como uma potência respeitada entre os demais países do mundo.

O grande erro de Mussolini foi acreditar nas boas intenções deAdolfo Hitler, que, com
o decorrer da Segunda Grande Guerra, revelou-se um visionário, ao ponto de querer depurar a
raça germânica, com a morte de milhares de judeus e alemães, como o próprio Hitler.

Acredito que, em futuro, a história fará justiça ao "Duce" e deverá fazer sentir aos
"partigiani" italianos, revoltosos da ocasião, o erro que cometeram ao executá-lo e pendurá-
lo juntamente com Clareta Petaci, de cabeça para baixo, na Praça do Duomo, na cidade de
Milão.

Certa vez papai revelou-me que nossa família tinha parentes com Rachele, esposa
de Mussoline, através de sua mãe Anna Lombardi.

Ao completar quinze anos de idade, ganhei a minha primeira calça comprida, a
qual assentou-se perfeitamente ao meu porte esguio e foi justamente já de calças compridas
que, em meados de 1940, aconteceu um dos mais maravilhosos fatos que costumam
ocorrer quase no fim da adolescência de um homem, principalmente quando normal e
sedento de descobrir as delícias que o Criador, na sua suprema glória, concedeu ao ser
humano, ou seja, "a primeira noite de um homem".

Nunca poderei esquecer a minha iniciação no contato e prazer sexual,
compartilhado com a admirável figura da fêmea, criatura amorosa, designada e conhecida
como "mulher", poesia e sonho inebriante, qualificada como companheira meiga e mãe
admirável.

Realmente a mulher merece todas as glórias deste mundo e portanto o nosso maior
e sincero respeito, pois Deus concedeu-lhe a gratificante tarefa de gerar, em suas entranhas,
a "vida humana", proporcionando dessa maneira a continuidade da espécie.

E assim sucedeu! Noite de sábado, no bairro boêmio paulista de Bom Retiro,
encaminhado por um amigo mais velho e com maior experiência, junto às "messalinas" fiquei
conhecendo a zona do meretrício, que naquele tempo, restringia-se a duas ou três ruas, com
diversos quarteirões, casas de um lado e do outro, com venezianas nas janelas, onde atrás
permaneciam semi-despidas as "mariposas" da noite, no seu trabalho da difícil vida fácil.

Sempre que me era possível, principalmente nos períodos de férias escolares,
voltava à minha cidade de nascimento, São José dos Campos, permanecendo hospedado
na "Chácara do Régio", da inesquecível família de alemães Kubtsky. Lá relembrávamos
tantas e inúmeras passagens de minha infância e principalmente a figura da minha adorada
e saudosa mãe Sylvia, que como relatei anteriormente, ao falecer deixou na comunidade
joseense inúmeros e sinceros amigos.

Dia sim, dia não, estando em São José, ia em companhia de Paulo e Artur à cidade
para comprarmos algum alimento e passarmos no correio para apanhar o jornal de vovó
Frederica e a correspondência. Na ocasião, aproveitávamos também para visitarmos velhos
amigos da farrulia, sendo que a última série de conversas eram realizadas como costume da

época no interior da farmácia Santa Terezinha, onde o farmacêutico, cujo nome não me
recordo, nos colocava a par dos últimos acontecimentos ocorridos na cidade. Bons e saudosos
tempos em que a existência humana ainda não sofria dos terríveis efeitos da agitação atual
e da poluição ambiental de hoje em dia. As manhãs eram radiantes de luz solar e as tardes
plácidas e preguiçosas, anunciando o fim de mais um dia. Quantas saudades que tenho
daqueles dias despretensiosos, em que sonhando com um futuro promissor, construía meus
castelos soltos no ar, mas repletos de uma vontade férrea de vencer e projetar-me na vida, ser
alguém e principalmente ser útil à sociedade e ao meu querido Brasil.

Lembro-me com grande emoção do rádio galena, do sal grosso, do "açúcar
mascavo" (escreve-se assim), dos homens que usavam suspensórios, chapéu e bengala
(obrigatório), o café comprado em latas, do fogão à lenha comprada em carroças, que a
despejavam no passeio e nós, meninos, ganhávamos 200 réis para transportá-Ias para o
quintal. Do rachador de lenha, do sabão de bola, feito com sebo e cinza de fogão, da
carroça de burro, do açougueiro, do leiteiro e da bicicleta triciclo do padeiro, todos
atendendo na porta das residências, da caderneta de capa dura, onde anotado com "Deve
e Haver", cuja soma era efetuada no fim do mês e saldados os débitos religiosamente no
dia primeiro. Bons tempos aqueles, em que, caso o freguês não pudesse pagar o seu débito
de uma vez, dava um valor por conta e o saldo era cobrado no mês seguinte, "pasmem"
sem juros ou a terrível correção monetária dos tempos atuais.

Durante uma de minhas permanências em São José dos Campos, em visita ao
admirável poeta Manoel Ricardo, um dos admiradores da sensibilidade de minha falecida
mãe Sylvia, para com sua reconhecida vocação poética e artística quando em vida, entregou-
me de sua lavra uma poesia composta em minha homenagem, como filho que era da
inesquecível Sylvia, tão prematuramente extinta e que deixou entre aqueles que tiveram
a suprema felicidade de com ela conviver, eternas saudades

Disse-me na ocasião o poeta Manoel Ricardo que, como eu despontava para a
existência humana, cheia de surpreendentes fases que o destino orientado pelo "Criador"
nos reserva, os seus versos foram consubstanciados no tema "vida", a mais preciosa das
dádivas divinas. Efetivamente tratava-se de uma das mais lindas rimas em louvor e amor
à força soberana e misteriosa da sobrevivência.

~ida
Luz que irradia,
Liberdade que incendeia,
Metamorfose que cria
Criatura que irradia e
que fere a saudade vadia.
Vida, esperança do amanhecer
no colo do alvorecer.
Vida que grita o permanecer,
que toca a criação,
que busca a reação fria das pedras e que
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despe o coração do homem sofrido.
Vida que cheira o mato verde,
a chuva, a terra, a fonte, a natureza,
o amor e a beleza.
Vida, silêncio adormecido, dentro de
uma emoção que nossos olhos vêem
e nossa ação nada faz.
Onde pássaros caem feridos,
Homens tombam mutilados, verdades
Ficam encobertas e direitos permanecem
exilados!

Vida, estrada comprida, entrelaçada de
conseqüências, divididas em caminhos de
objetivos, alegrias e tristezas,
verdades e decisões, mistérios e ilusões.
Enfim, a vida é o nascimento no seio matemo,
existentes para sentirmos o calor eterno da
humanidade.

Vida que gera vida.
Em que os homens também praticam ação,
seja com os olhos, com as mãos ou mesmo
com o coração. Vendo, fazendo e sentindo:

O choro parado no ar, dos angustiados ou
desamparados; o perfume e floral daqueles
que podem sentir a flor, mas não podem
vê-la.
O botão que abre ciente que vai trazer
sempre esperanças aos deficientes.
A lágrima vencida, que seca e paralisa a
semente germinada na dor de uma ferida.
A árvore estagnada em crescer, que o homem
planta e não colhe. A sorte vem e recolhe,
a fome bate forte e o remove.

A raiz do ódio, das guerras e a destruição,
Que o próprio homem gerou, e que agora
sua consciência combate, mas o destino com
sua força acabou.

Vida, amor, humildade, compreensão.
Juntos espalhados pelo infinito, buscam
o eterno silêncio do viver.

"Reminiscências" NELSON JOSÉ LOMBARDI

Não poderia também deixar de descrever o interior da residência do poeta Manuel
Ricardo e que numa tarde maravilhosa, serena e cálida da primavera florida, fixou-se em
minha mente, como o refúgio ideal e sacro de quem, por obra do "Divino Mestre", nasceu
e envelheceu com a suprema dádiva de compor versos poéticos.

Prédio estilo colonial, frente pintada de branco, com janelas e portas azul anil,
imensa sala de visitas, quartos diversos, ampla sala de refeições com comprida mesa
de jacarandá e o mais importante, a parte que deveras impressionou-me, ou seja: o
jardim interno da morada, decorado com inúmeras e variadas plantas floridas, tendo
no seu centro grande viveiro, com os mais variados tipos de pássaros cantores e
ornamentais.

No fundo do jardim, tendo à frente ampla varanda, onde o poeta gostava de repousar
em sua rede e também declamar e compor suas poesias, situava-se a sua biblioteca, repleta
de livros, escrivaninha antiga larga, com tampa de fechar móvel onde encontrava-se
depositado a quatro chaves o tesouro de Manuel Ricardo, logicamente composto das
mais variadas recordações de sua existência. A casa do insigne versejador era conhecida
na comunidade joseense como "O refúgio do Poeta".

Minha rotina na capital de São Paulo continuava entre estudo e lazer. Como todo
menino que se prezava, juntamente com outros amigos do bairro de Bela Vista, antigo
"Bexiga", fundamos um clube de futebol com o nome de "Grêmio Sul América", cujo
primeiro presidente fui eu, uma natural liderança entre os levados meninos do nosso
bairro.

Também nessa época, por intermédio de um senhor cujo nome não me recordo
pessoa amiga e de rara inteligência, residente na nossa rua, aprendi as regras do jogo de
xadrez, jogo este por demais interessante e que na prática desenvolve sobremaneira a
inteligência das pessoas, pois trata-se de uma verdadeira batalha entre as pedras brancas e
pretas e cuja estratégia baseia-se na defesa do "Rei", que, se chegar em "xeque-mate",
estará perdida a partida.

Outro fato que reputo de grande importância, acontecido durante minha adolescência,
foi o despertar de minha tendência, através de minha prima Noemi que já era colecionadora, de
colecionar "selos de correio". Grandemente interessado, comecei a minha coleção de "selos",
que durante muitos anos foi um dos meus passatempos prediletos.

Até hoje possuo a coleção e, embora não tenha tido tempo para lidar com a referida,
vou guardando todo selo que recebo, para, na primeira oportunidade, selecioná-los e colocá-
los nos respectivos álbuns.

Diga-se de passagem que colecionar selos não só é instrutivo como também
altamente rendoso, através de sua valorização no mercado filatélico.

Em 1941, a guerra na Europa continuava cada vez mais intensa e com o ataque dos
japoneses à base americana de "Pearl Harbor", os Estados Unidos também entraram na
guerra que se alastrava pouco a pouco por todo o mundo.

O Brasil, na época tendo à frente do governo o Presidente Getúlio Vargas, procurou
manter sua neutralidade, até que, com sucessivos afundamentos de navios brasileiros
pelos alemães perto das costas do Brasil, não teve outra opção do que aquela de igualmente
declarar guerra ao Terceiro Reich e seus aliados.

O abalo no país foi enorme devido às grandes colônias de imigrantes alemães e
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italianos existentes no Brasil, que apesar de estarem integrados no trabalho cotidiano
do desenvolvimento do país, foram hostilizados por imprudência e mesmo vedetismo
de alguns.

Não sei como, mas no final de 1941, despertou dentro de mim uma irrefreável
vontade de aprender a voar. Os feitos do grande brasileiro Santos Dumont, o inventor do
aeroplano fascinavam-me e com a criação pelo governo da arma da Aeronáutica e a
instalação, no ano de 1940, do próprio Ministério, eu e mais um amigo, colega do colégio
Dante Alighieri, procuramos convencer nossos pais no sentido de permitirem, pois éramos
menores nesta época, a nossa freqüência em um curso preparatório para prestar exame de
admissão para a Escola de Especialistas da Aeronáutica.

Papai inicialmente não se opôs, mas consentindo com uma condição: que eu
arranjasse um emprego para ajudar a pagar o curso.

E foi assim que no início de 1942, obtive, por interferência de minha Tia Vicentina,
minha protetora e sua filha Ada, o meu primeiro emprego numa grande loja de venda de
tecidos, situada na Av. Brigadeiro Luiz Antônio.

Passados alguns meses, consegui novo trabalho numa firma americana de nome
Anderson Clayton S. A., empresa fabricante de óleos comestíveis e outros derivados, na
qual recebia melhor salário e comecei a habituar-me com os serviços de escritório e as
rígidas normas de labuta impostas pelos americanos durante o horário de serviço. Acredito
que devido à seriedade constante e rigor no trabalho é que os Estados Unidos se tornaram,
no presente, uma das Nações mais desenvolvidas em todo o mundo.

Por ocasião da minha entrevista com o chefe da Divisão do Pessoal da Anderson
Clayton, aconteceu um fato interessante e que bem vem demonstrar as normas das
empresas administrativas de acordo com regras americanas de trabalho, por ocasião da
seleção e escolha de seus auxiliares, que devem aliar total dedicação ao serviço, à
vontade ferrenha de progredir na Empresa. Em um dado momento da entrevista, indagou-
me o chefe, de nacionalidade americana: caso o senhor seja admitido na empresa, quais
são suas pretensões futuras? Como eu já tinha sido alertado por um empregado amigo
para ter a máxima perspicácia nas respostas, de imediato respondi: se me for dada a
oportunidade de trabalho, procurarei dedicar-me imediatamente para dentro de pouco
tempo ser o melhor na minha função, contribuindo dessa maneira para que a firma
progrida cada vez mais e em futuro eu possa inclusive, por merecimento e competência,
ocupar entre outros o cargo que o senhor exerce. O americano também de imediato,
impressionado logicamente com o teor objetivo de minha resposta, chamou seu auxiliar
e disse: Fulano, registre imediatamente o Nelson como nosso empregado, o rapaz vai
longe!

E foi dessa maneira que consegui o meu segundo emprego e habituei-me à filosofia
de trabalho dos americanos, que ao contrário de nós, brasileiros, observam em demasia
como fator positivo em seus auxiliares a ambição de progredirem na empresa.

Com melhor salário foi possível matricular-me no "Curso Tuiutí", cito à Rua São
Bento, 520, na capital de São Paulo, no seu curso pré- Aeronáutico, que preparava alunos
para prestarem o concurso de admissão à Escola de Especialistas de Aeronáutica,
freqüentando aulas noturnas das 19:00 às 22:00 horas.

O meu sonho de um dia poder voar continuava. Desejava e estava verdadeiramente
empolgado, como anteriormente expressei, com os feitos do nosso genial patrício Santos

Dumont, gloriosos para o Brasil, o que possibilitou sem sombra de dúvidas a concretização
de problemas de universal interesse, ou seja, deu asas ao homem para voar, fato que
realmente me fascinava.

A vinte e três de outubro 1906, com seu histórico XIV-Bis, Santos Dumont,em
Bagatelle, na França, efetuando um vôo de sessenta metros, demonstrou ao mundo que
pela primeira vez o homem, num aparelho mais pesado que o ar,se elevou do solo e tornou
a descer, com uso exclusivo do próprio aparelho, descortinando assim o futuro da aviação.

Hoje, 21 de setembro de 1985, início da "primavera", uma das datas mais marcantes
de minha existência, interrompo a seqüência da narração do passado para relembrar com
suave carinho, que se minha primeira esposa Ruth, mãe de meus queridos filhos, frutos
vivos e incontestáveis do nosso amor, estivesse viva, completaríamos neste dia trinta e
nove anos de vida conjugal.

Neste momento de afetiva recordação, debruçado no peitoril da janela de minha
sala de biblioteca, fixando o olhar no horizonte, verifico que o céu está claro, com poucas
nuvens, salvo alguns focos esbranquiçados que voam rápido, parecendo algodão ao
vento. O tempo ainda é de inverno seco, a temperatura é moderada, há golpes de ventania
que cessam tão rápido como quando começaram. Nestas ondulações do tempo, ponho-me
a meditar e mais uma vez recordo com sentida emoção dos diversos períodos de minha
vida que passou e continua inexoravelmente a passar, embora jamais, até os dias finais,
apagará de minha mente as gratas r~cordações e também momentos de grande amargura e
abatimento.

Felizes os jovens, aqueles em que a vida ainda não envenenou a bela flor da graça
e estão na idade em que os lábios e o coração dizem sempre a mesma coisa, ou seja, a
esperança de um futuro promissor, cercado de amor e paz, fórmula mágica do bem-estar
humano. Bem, depois do devaneio, desejo prosseguir narrando minhas reminiscências.

Em meados de 1942, como expressei anteriormente, despertou em minha pessoa
dois tipos de lazer ou "passatempo", na expressão mais popular. O prazer de colecionar
"selos" e jogar "xadrez", duas atividades que até hoje cultivo, embora minha coleção de
selos esteja parada na fase de seleção dos referidos, há mais de trinta anos, esperando uma
oportunidade para reiniciar a sua classificação individual, ou seja, selo por selo.

Meus filhos ou algum de meus netos, em futuro, deverão ter a tendência de
colecionar selos postais, portanto ao vocacionado doarei minha coleção, para que haja a
continuidade.

Agosto de 1942. Depois do Brasil sofrer diversos ataques, com o afundamento de
inúmeros navios de sua frota mercante, ocasionados por submarinos alemães, não restou
realmente outra atitude a nosso governo senão o de declarar guerra ao "Eixo" ou seja, a
aliança entre a Alemanha e Itália, o que foi realizado pelo Presidente da República da
época, Dr. Getúlio Dornelles Vargas.

A declaração de guerra, que nos levou a colaborar com os exércitos aliados, foi
amplamente noticiada pelos jornais e estações de rádio em todo território brasileiro.
Nesse entretempo, continuei a trabalhar e freqüentar o "Curso Tuiutí", cujo diretor, o
professor Octávio Carlos Gonçalves, era Capitão reformado da antiga Aviação Militar,
que com a criação do Ministério, foi incorporada à Aeronáutica.

Não poderei deixar de registrar que exatamente em 05 de outubro de 1942, o
governo do Presidente Dr. Getúlio Dornelles Vargas realizou a reforma monetária no País,
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extinguindo o antigo e famoso padrão mil réis e criando em seu lugar a moeda CRUZEIRO,
até hoje em vigor, embora cada vez mais aviltada pela crescente inflação que nocivamente
vem sobrecarregando a "Bolsa do Povo".

Realizadas as provas de admissão na Base Aérea de Cumbica, liberados os
resultados, fiquei radiante de alegria, pois eu e diversos colegas tínhamos alcançado
aprovação nos exames.

Lembro-me da vibrante emoção e contentamento, com que chegando em minha
residência, imediatamente comuniquei a papai a boa nova, a qual não foi o meu
desapontamento quando meu pai, olhando para mim com sua característica seriedade
quando estava contrariado, disse-me: "Muito bem, mas você não irá para o Rio de Janeiro
para freqüentar escola nenhuma de aviação, você é menor, deve-me obediência e eu não
desejo perder meu filho, morto em acidente aéreo." No momento fiquei surpreso com a
reação negativa de papai e tentei argumentar respeitosamente que eu iria realizar e
concretizar um desejo ardente de voar e progredir em uma carreira futurosa e que ele, meu
pai, já tinha dado expressa autorização por escrito para eu matricular-me na Escola de
Especialistas da Aeronáutica.

Infelizmente, meus argumentos não convenceram meu querido pai, permanecendo
entre nós séria divergência, com meu total e decepcionante desapontamento com a sua
atitude, logo naquela oportunidade, em que tendo sido aprovado, deveria apresentar-me
na Base Aérea do Galeão, situada na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, no início de
janeiro de 1942.

Tentei novamente, embora sem resultado, convencer papai e o fato agravou-se com
a declaração de guerra do Brasil contra a Alemanha e a Itália. O estado de espírito de papai
era perfeitamente compreensível, pois italiano de nascimento, embora amando o Brasil, não
desejava ver seu filho mais velho tomar parte na luta entre as duas pátrias queridas.

Mas, eu, com dezessete anos de idade, cheio de verdejante esperança, despontando
para a vida adulta, cheio de agressividade para a luta diária, aliado a ferrenha vontade de
voar e efetuar carreira na profissão que eu achava e acreditava ser vocacionado, não podia
conformar-me e concordar com a atitude de papai. E dessa maneira, na época aprazada,
aconteceu um episódio extremamente desagradável para mim e principalmente para meu
pai e que veio ocasionar-lhe séria dificuldade.

No dia previamente determinado, deveria embarcar, às sete horas, em trem especial
que, juntamente com outros alunos, levaria-nos para o Distrito Federal, na ocasião ainda
Rio de Janeiro, para apresentarmo-nos na Escola de Especialistas da Aeronáutica.

Aconteceu que papai soube na véspera que nosso embarque seria no dia imediato e
chamando-me à sua presença, disse-me: "Você pode perder a esperança, pois não irá a parte
alguma e, se for necessário mandarei a polícia atrás de você, porque menor não pode viajar sem
autorização expressa de pai ou responsável". Dito e feito. Quando, à noite, entrei no meu quarto,
situado no segundo andar, papai trancou a porta e, levando a chave, deixou-me encerrado e sem
poder sair para embarcar.

Minha aflição foi tremenda, pois na minha concepção eu estava em busca de um
ideal e com a reação determinada de papai, comecei a sentir enorme frustração, sentido que,
às vésperas de concretizar meu sonho de jovem, preso no quarto, perderia a almejada
oportunidade de aprender a voar e seguir uma carreira imensamente desejada.

Obstinado como sempre, fiquei a noite toda raciocinando como encontrar uma
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saída para o chocante impasse, e de madrugada, embora com o coração aflito, cheguei à
conclusão que a única saída que me restava, infelizmente, era a de que, contrariando
papai, a exemplo de tantos e intrépidos aventureiros, deveria fugir de casa, com a finalidade
de não perder a oportunidade de matricular-me na Escola de Especialistas da Aeronáutica.
E dessa maneira, lá pelas três da madrugada, comecei a arquitetar meu plano de fuga.
Acordei meu mano Mário e o coloquei ao corrente de minha decisão irrevogável, solicitando
inclusive o seu necessário auxílio para poder descer através da janela de nosso quarto até
o solo do quintal.

Em seguida, amarrando quatro lençóis juntos na cabeceira da cama e com o peso
do Mário em cima da mesma, jogando uma trouxa de roupa que deveria levar comigo,
comecei corajosamente a descer pela corda improvisada. Acredito que foi Deus que me
auxiliou e fez com que eu chegasse ao solo intacto, sem outro imprevisto e do quintal à
via pública foi um átimo.

Dai, parti a pé à Estação de Roosevelt, situada no bairro do Brás, para o respectivo
embarque.

Aconteceu que nesse intervalo de tempo, meu pai acordando e ouvindo rumores,
foi ao meu quarto e encontrando o mano a choramingar, contrariado com o meu arrojado
e irresponsável procedimento, vestiu-se e foi à Delegacia de Polícia do bairro.

Lá chegando, procurou o Delegado de plantão e solicitou a sua ajuda no sentido de
obstacular minha fuga, alegando minha condição de menor. O Delegado, anotando a queixa,
antes de tomar uma providência concreta, perguntou a meu pai se ele sabia qual o motivo
que levou-me a assumir aquela atitude. Papai, italiano de nascimento, na mais santa das
intenções, inocentemente, certo do total apoio do delegado, imediatamente respondeu que
eu tinha saído de casa sem o seu consentimento, para embarcar rumo ao Rio de Janeiro, com
fim de matricular-me e cursar uma tal Escola da Aeronáutica.

Para completo espanto e surpresa de meu pai, o Delegado, olhando fixamente
em seus olhos, em alta voz disse-lhe o seguinte: Seu "carcamano" (termo usado
popularmente na época com o fim de menosprezar os italianos), pelo que posso concluir,
o seu filho é um patriota e deve ser apoiado na sua exemplar atitude, saia do meu
gabinete imediatamente, antes que eu o mande prender. O senhor não sabe que o Brasil
está em guerra com a Itália?

Meu saudoso pai, surpreso e humilhado, calando-se, tratou imediatamente de sair
da Delegacia e mortificado, contrariado e ao mesmo tempo extremamente aborrecido,
regressou para sua residência.

Com o passar dos anos, quando fizemos a,> pazes e eu solicitei ao meu pai que perdoasse
aquele meu gesto que tanto tinha contrariado-o, juntos demos boas gargalhadas daquela
minha peripécia.

Mas minha odisséia não terminou com o sair de casa, porque, ao caminhar a pé,
atrasei-me, e ao chegar a estação ferroviária, o trem havia partido. Desesperado, procurei
auxílio junto a uma amiga de minha tia Itália, socióloga de profissão, de nome Lourdes e
que tinha especial simpatia por minha pessoa.

Realmente, aquela amiga muito auxiliou-me na emergência, passando um
telegrama para o Diretor da Escola no Rio de Janeiro, relatando que, por motivo de força
maior, eu tinha perdido a condução própria, mas estava seguindo no próximo trem e assim
aconteceu, pois Lourdes emprestou-me o dinheiro da passagem e mais algumas moedas
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para que pudesse viajar e alimentar-me.
Quando desembarquei no Rio, na Praça da Estação, sozinho e sem conhecer

ninguém e às vinte horas, já não era possível ir, em demanda do cais de "Maria Angú",
onde deveria embarcar para a Ilha do Governador, sede da Escola de Especialistas da
Aeronáutica, no antigo campo de aviação militar.

Lembro-me bem da minha primeira noite no antigo Distrito Federal que também
estava pela primeira vez conhecendo o tomando contato. Como restavam-me poucas
moedas, comprei em um bar um sanduíche de cachorro quente e uma média de café com
leite, custando tudo, mais ou menos, quatro tostões. Feita a refeição, tratei de informar-me
com o dono do bar onde poderia encontrar local para o meu pernoite, porque somente na
manhã seguinte poderia ir para a Escola.

O meu informante, português de nascimento, inicialmente perguntou-me de quanto
eu dispunha para pagar o hotel, respondi-lhe que somente restava-me três mil réis no
bolso e esclareci que deveria ainda sobrar-me alguns trocados para pagar a condução até
a escola.

O senhor Manoel indicou-me uma "hospedaria" que alugava cama para pernoite
por um mil réis. Como esta hospedaria situava-se em rua transversal à Estação da Central,
para lá encaminhei-me e aluguei uma cama localizada em enorme salão, onde se encontravam
mais umas quarenta. Por incrível que pareça, foi a pior noite de minha vida, pois aliado ao
receio de ser assaltado, o que me mantinha acordado, tive de agüentar o suplício da
improvisada orquestra constituída de pessoas a roncar e grunhir até o alvorecer do dia
seguinte. Noite tenebrosa, que jamais esquecerei e que, com o passar do tempo, a comparei
com a "ilha do purgatório", descrita por Dante Alighieri, celebre poeta italiano, que, na sua
imortal obra "Divina Comédia", descreve em seus diversos Cantos as almas que purgam os
seus pecados, para terem finalmente o direito de entrar no paraíso.

Bem, depois da terrível e cansativa noite, pela manhã bem cedo, informando-me
do trajeto, peguei um "bonde elétrico" em demanda do Porto de Maria Angu e lá chegando,
embarquei numa lancha rumo à Ilha do Governador. Cheguei depois de meia hora ao meu
destino que era a Escola de Especialistas da Aeronáutica.

Neste tópico de minha narração, desejo efetuar comentário para descrever dois
pormenores, ou seja:

Na década de quarenta, ainda o meio de transporte urbano mais barato era o
"bonde elétrico", movido pela eletricidade cujo percurso era realizado através de rodas de
ferro fundido que rodavam sobre trilhos paralelos de aço, que lhe davam a direção do
trajeto a percorrer.

Também naquela época a Ilha do Governador não era ligada ao continente pela
ponte de concreto armado hoje existente. O percurso era efetuado por barco a motor, a
exemplo do que ainda é realizado em demanda de diversas ilhas habitadas, existentes na
Baía de Guanabara.

Ao chegar no ancoradouro da antiga Escola de Aviação Militar, onde na época
estava situada a Escola de Especialistas da Aeronáutica, por ocasião do desembarque,
aconteceu um fato que inicialmente muito abalou-me, ou seja: a cabeceira da pista de
pouso das aeronaves fazia divisa com o mar através de seu parapeito mais elevado e
também o portão principal da Escola situava-se paralelamente à pista, quase na cabeceira.
No justo momento em que a lancha que entre outros me conduzia atracou, verifiquei pelo

ronco do motor que se aproximava para a reta de pouso um avião militar, que depois
verifiquei como sendo um "North American" de treinamento, o famoso "Canela Dura",
como era vulgarmente denominado, porque possuía o trem de pouso fixo e não
escamoteado. Apaixonadamente, fiquei a olhar e a acompanhar a aproximação da aeronave,
que infelizmente por erro do aluno piloto, no exato momento de baixar o avião para tocar
no solo com o trem de pouso, equivocando-se no cálculo da altura, bateu no parapeito do
início da pista, ocasionando a queda do aparelho no mar. Imaginem o tremendo susto que
levei com o acidente, que teve como conseqüência a morte do instrutor e ferimentos
graves no aluno.

Passado o sobressalto, apresentei-me ao Oficial Comandante da Escola, revi os
colegas paulistas e entrei na rotina de instrução diária.

Voltando à época em que freqüentei o "Curso Tuiutf', em São Paulo, houve um
acontecimento que viria, mais tarde, modificar sobremaneira a minha pretendida carreira
na Força Aérea Brasileira, ou seja:

Meu pai, desentendeu-se com o seu chefe nas Indústrias Matarazzo, solicitou
demissão de seu emprego e, ficando desempregado, por mais que procurasse uma ocupação
remunerada para poder sustentar sua fanulia, não conseguiu novo trabalho e por este
motivo logicamente entrou em fase de depressão psicológica, cujos efeitos faziam-se
sentir em todos os membros da família. Infelizmente, papai nunca foi uma pessoa otimista
e também não muito agressiva quanto a progredir no trabalho e na própria vida.

E foi nesta ocasião que, de comum acordo com mamãe Stela, resolvi escrever
longa carta ao meu tio João, o irmão de papai que residia na cidade de São João Del-Rei,
no Estado de Minas Gerais, e na qual expliquei a situação e principalmente o estado
desanimador de seu irmão José, tendo em vista não estar conseguindo novamente empregar-
se e no final efetuei carinhoso e afetivo apelo ao tio João, no sentido de estudar a
possibilidade de chamar novamente papai e aproveitá-lo em algum cargo em suas empresas,
a fim de terminar com o terrível tormento que estava afligindo a todos nós.

João Lombardi, meu tio, homem de sensível vocação humanística e principalmente
de grande afetuosidade para com todos seus irmãos, logo que recebeu meu apelo,
imediatamente tratou de enviar dinheiro para as passagens, juntamente com sua mensagem
de que estava à espera de papai, esposa e filhos, a fim de ampará-los naquela emergência.

E foi assim, depois de minha saída da companhia de meus familiares, que meu
saudoso pai, mamãe Stela e minha irmã Silvia voltaram a rever a histórica São João Del-
Rei e desta vez para fixarem-se em definitivo na vetusta cidade, como veremos no decorrer
destas memórias. Mário, meu irmão, ficou em São Paulo, morando na residência de minha
bondosa Tia Itália, para poder terminar seu curso de "Contador".

Como veremos adiante, todos os objetivos alcançados durante a minha vida,
sempre foram com exaustivos empenhos.

Durante os primeiros meses na Escola de Especialistas, procurei habituar-me ao
novo estágio de minha existência com grande assiduidade e força de vontade, pois na
ocasião o meu sonho e ideal era voar, sentir as mesmas sensações dos pássaros soltos em
pleno espaço aéreo.

Os meses transcorriam tranqüilos e sempre nos fins de semana, juntamente com
alguns colegas mais chegados, íamos para a cidade e aproveitávamos para nos divertir,
pois, já naquela época, o Rio de Janeiro era sem sombra de dúvida, conhecido como a
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"cidade maravilhosa", terra do samba de Noel Rosa e do famoso Ari Barroso, compositores
que enobreceram, juntamente com tantos outros, a música popular brasileira.

Na escola o ambiente era sadio, e fora dos horários de aulas teóricas e práticas
tínhamos oportunidade de praticar esportes com a finalidade de manter a boa forma física
dos alunos. Nunca fui muito bom no jogo de futebol, mas me sobressaía nas práticas de
ginástica, natação e atletismo, pois possuía boa noção das três especialidades, adquiridas
anteriormente no Centro de Educação Física, departamento pertencente à Secretária dos
Negócios da Educação e Saúde Pública do Estado de São Paulo, matriculado nos cursos
citados sob o n° 132, durante o ano de 1942. Centro este que tinha como seu diretor o
Capitão Silvio de Magalhães Padilha, um dos grandes incentivadores da prática do atletismo
no Brasil, e que até hoje, 1985, ainda se encontra à frente da Federação Brasileira de Atletismo.

No setor de esporte, logo depois de receber aulas teóricas e práticas sobre atletismo,
quase em fins de 1942, fui convidado pelo Sr. Arlindo Pinto Nunes, presidente na época da
Federação Paulista de Atletismo, a participar do quadro de juízes e registrado sob o n023,
como juíz de arremessos, dei a minha contribuição àquela Federação.

Em 1943, o Ministério da Aeronáutica tinha ainda como seu primeiro Ministro o
Dr. Salgado Filho, e diga-se de passagem, que o referido foi o seu primeiro e único Ministro
Civil, comandava a Escola de Especialistas de Aeronáutica o Coronel Aviador Armando
Pinheiro de Andrade, todos membros do Governo do Presidente Getúlio Dornelles Vargas.

Desejo também deixar registrado para conhecimento, que na década de quarenta,
quando comecei com maior assiduidade a tomar contato com a "notícia", principalmente
escrita, através de jornais e revistas, procurava nas horas de folga a biblioteca da escola
e durante horas entretinha-me com as informações publicadas nos jornais "O Globo, A
Noite, Jornal do Brasil, Correio da Manhã" e igualmente nas revistas "Careta, Fon-Fon,
Paratodos, O Malho, O Cruzeiro" e na revista infantil "O tico-tico". Lembro-me
igualmente de jornalistas famosos e amplamente conhecidos como Assis Chateaubriand,
Irineu e Roberto Marinho, Paulo Bittencourt e outros. Como também estou certo que
todos mortais daquela década que ainda sobrevivem, haverão de lembrar-se saudosamente
do romantismo traduzido pelos perfumes "Madeiras do Oriente", pó de arroz "Coty" e
dos históricos fortificantes "Biotônico Fontoura", Emulsão Scott, Elixir Paregórico"
que até hoje fazem parte do receituário médico e de tantos que chegaram a fazer parte do
folclore nacional, como o famoso "Jeca Tatu", opilado pela verminose, e cuja história
era relatada em revista de quadrinhos distribuídas gratuitamente, através das farmácias,
ao público em geral.

Quem não se lembra com grande nostalgia, do famoso e admirável psicológico do
povo, Cornélio Pires, cujo talento literário voltado para os contos do nosso caipira, homem
do meio rural, veio enriquecer sobremaneira o folclore nacional? Cornélio Pires havendo
recolhido e descrito com autenticidade a alma inquieta do caipira, essencialmente temente
a Deus, aos mitos, cruzes e assombrações que salteiam as noites roceiras, deixou típicas
anedotas, como aquela do "Inferno de Dante" (se "dantes" era assim, quem dirá agora), do
cabloco que escapa de ser atropelado pelo bonde, mas é pela bicicleta, e raciocina: "da
égua escapei, mas a potranquinha me pegou", etc.

Ainda lembro-me bem dos livros clássicos da época e seus autores que muito
influíram na minha formação e gosto pela leitura, na adolescência, como Olavo Bilac,
vida e obra; Visconde de Taunay, a Retirada da Laguna; Cruz e Souza, ainda o maior poeta

negro da língua portuguesa; Gonçalves Dias, Poemas; Tomás Antônio Gonzaga, O
Inconfidente e sua Man1ia de Dirceu; Manoel Bandeira, Meus poemas preferidos; Menote
Del Picchia, Juca Mulato; Coelho Neto, Turbilhão; Castro Alves, o grande poeta de
Canções do ExOio; Machado de Assis, Helena; Eça de Queiroz, O primo Basílio; Monteiro
Lobato, escritor de inúmeros contos infantis e como nacionalista que era, lançou a campanha
"o Petróleo é nosso". E mais os autores estrangeiros como: Alexandre Dumas, Os três
mosqueteiros; Alexandre Dumas Filho e a famosa A Dama das Camélias; Victor Hugo, Os
Miseráveis; Júlio Verne, em Vinte Mil Léguas Submarinas; tantos outros romancistas,
historiadores, poetas, cuja leitura devorei com grande proveito e deleite, que influíram
sobremodo no futuro em minha personalidade literária, poética e cujos traços herdei de
minha querida e saudosa mamãe Sylvia, inclusive o irresistível gosto pela política, cuja
origem proveio do irmão de meu pai, de nome Luiz e que chegou a se aposentar, na Itália,
como Secretário da Comunidade Buonabitacolo, na província de Salerno.

E estando a falar em escritores, hoje, terça-feira, dia 19 de novembro de 1985, faz
dezoito anos que morreu João Guimarães Rosa. Não poderia deixar de citá-lo, pois foi sem
sombra de dúvidas o escritor, mineiro de nascimento, que imortalizou-se por escrever
sobre o homem sofrido do campo, do sertão e que através da sua inesquecível obra,
"Grande Sertão Veredas", deixou para a posteridade o seu pensamento vivo sobre a gente
do sertão brasileiro e principalmente das Minas Gerais. Guimarães Rosa, imortal da
Academia Brasileira de Letras, médico e diplomata, disse, em uma de suas obras, como se
estivesse antecipado o destino pós-morte, a seguinte reflexão: "Que ele acreditava que as
pessoas não morrem, apenas ficam encantadas" e mais adiante: "Pra o céu eu vou, nem que
seja a porre te" .

Ainda em 1985, passei a participar como membro eleito do Conselho Deliberativo
do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG, das
gestões junto ao Governador do Estado de Minas, Dr. Hélio Garcia, para que o mesmo
remetesse à apreciação da Assembléia Legislativa projeto de Lei que viesse a autorizar a
unificação de benefícios, que deveria proporcionar aos associados fundadores do Instituto
de Previdência a igualdade de proventos, pois os mesmos se encontravam enormemente
defasados, para que alcançassem a almejada melhoria no valor de suas aposentadorias.

Voltemos às "memórias": em setembro de 1943, através do Oficial de Dia, recebi
um recado de meu tio João, que o mesmo encontrava-se no Rio hospedado no Hotel
Central e desejava que eu fosse procurá-lo, pois tinha urgente necessidade de falar-me.

Obtida a licença para ausentar-me da Escola, tratei de ir ao encontro de meu tio. O
hotel, situado na Galeria Cruzeiro (que com o passar dos anos foi demolido, cedendo o local
para prédios modernos), em plena Avenida Rio Branco. Lá chegando, e durante o encontro,
meu tio João, sempre muito afetuoso em suas palavras, fez-me sentir que meu pai necessitava
de minha ajuda em seu novo trabalho e que ele, João, embora aprovasse minha carreira
militar, que viria satisfazer a minha vocação e o claro desejo de aprender a voar, não poderia
deixar de efetuar-me veemente apelo, tendo em vista o grande e indispensável auxílio que
seu irmão José precisava no momento, para que eu abandonasse momentaneamente a Escola
de Especialistas da Aeronáutica, com o fim de auxiliar meu pai no seu novo trabalho, que
tinha como objetivo primeiro o próprio sustento da família. E disse-me mais o meu saudoso
tio João: que tomara sem constrangimento a iniciativa de realizar o apelo, tendo em vista
que, eu próprio, anteriormente através de correspondência, tinha lhe efetuado solicitação

46 47



- __ 0-',
UMA JANELA PARA O PASSADO "Reminiscências"

-
NELSON JOSÉ LOM8ARDI

nesse sentido, ou seja, de arranjar trabalho para papai que se encontrava desempregado.
Ainda naquele momento, tentei argumentar com meu tio que deixar a Escola seria

para mim desistir de um objetivo, logo no início de uma luta vitoriosa e por demais
almejada. Meu tio insistiu, fazendo-me sentir que eu era moço e poderia, em futuro próximo,
depois de satisfazer a vontade de meu pai e ajudá-lo na nova ocupação, matricular-me em
um curso de pilotagem para aprender voar e dessa maneira concretizar o meu sonho de
imitar Alberto Santos Dumont, o genial inventor brasileiro, mineiro de Cabangú, hoje
situada no município que leva o nome daquele que deu assas ao homem e glória ao Brasil.

Diante das razões expostas por tio João e também vislumbrando a possibilidade
de reatar minhas relações afetivas e filiais com meu pai, que estavam abaladas desde o
momento em que atribuladamente deixei a casa paterna, prometi ao meu tio atendê-lo,
indo em breves dias ao encontro de papai, na cidade de São João Del-Rei.

E assim procedi, desliguei-me da Escola de Especialistas da Aeronáutica e parti
para a nova etapa de meu destino, mal sabendo que no reencontro com a vetusta e histórica
"Princesa do Oeste", como era conhecido o município, berço de nascimento do protomártir
Tiradentes, iria lá fixar-me em definitivo, constituindo famOia, criar meus filhos e entre
outros fatos, obter a honrosa concessão emanada de seu povo de ser por dois períodos de
tempo, vereador e prefeito municipal da culta e maravilhosa comunidade do Campo das
Vertentes, situada no Estado de Minas Gerais.

No início do mês de outubro de 1943, em manhã ensolarada desembarquei na
majestosa Estação da velha Estrada Centro Oeste de Minas, que depois passaria a denominar-
se Rede Mineira de Viação, vindo da cidade de Barbacena, ponto de entroncamento da
Estrada de Ferro Central do Brasil, com a bitola estreita de 0,76 cm da R.M.Y.

Diga-se de passagem que a antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas foi fundada e
construída com capital Sanjoanense e os seus primeiros trens partiram em 18 de agosto de
1881, tendo como maquinista Felipe Marchetti e Manoel Gomes Ribeiro, este último o
primeiro de uma fanulia sanjoanense, que em futuro me uniria por laços matrimoniais.

As autoridades do Império, ao concederem autorização para ser construída em
Minas uma estrada de ferro de bitola estreita, a partir de Sítio, nas vertentes do Rio das
Mortes, vislumbraram a possibilidade de ligar a antiga "Estrada de Ferro D. Pedro 11",que
vinha do Rio de Janeiro e já passava por Sítio, através de uma ramificação ferroviária que
viesse abranger o oeste mineiro, até atingir os limites da Província. A bitola de 0,76 cm,
única existente no Brasil e uma das poucas no mundo operando, foi adotada devido à
consistência geográfica da região, também virgem de estradas, e por ser mais econômica.
Daí os motivos da bitolinha original.

Em plena juventude de meus dezoito anos de idade, logo nos primeiros contatos com
a histórica cidade, senti-me fascinado pela beleza de suas vielas antigas, seus templos majestosos,
cuja arquitetura barroca constituem verdadeiros repositórios artísticos nacionais, de imponente
deslumbramento. Seu povo acolhedor e afetivo sempre fez com que aqueles que os visitam
fiquem satisfeitos com o acolhimento e fineza no trato.

Relembro-me bem que, logo nos primeiros dias de minha permanência na bela
cidade, ao comentar o meu deslumbramento com a imperial comunidade e a fraternidade
de sua gente, foi-me relatada a seguinte crença:

"Quem vem a São João Del-Rei e bebe água do Cala-Boca fica preso pelo pé e pelo
coração."
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Desejo, portanto, antes de prosseguir estas "reminiscências", descrever, embora
sucintamente, a comunidade sanjoanense como a encontrei no terceiro ano da década de
quarenta e também um pouco de seus aspectos históricos.

Relatam os assentamentos históricos que os primeiros povoadores de São João Del-
Rei foram os paulistas, sendo o bandeirante Tomás Portes Del-Rei o seu fundador, em fins do
séculoXVll.

Aos 08 de dezembro de 1713, o antigo arraial foi elevado à categoria de "Vila",
que recebeu em homenagem a D. João V e Tomé Portes Del-Rei a denominação de São
João Del-Rei e, em 06 de março de 1838, viu-se distinguida à categoria cidade.

Ainda no início do século XVIII, foi o antigo arraial do Rio das Mortes palco de
lutas e disputas entre emboabas e paulistas, culminado com a famosa chacina do "Capão
da Traição".

Graças ao ouro descoberto nas encostas das serras denominadas "Senhor do Monte"
e "Mercês", apesar das lutas e disputas, o povoado teve contínua prosperidade,
desenvolvendo-se igualmente a sua pecuária e a agricultura. No local denominado "Morro
da Forca" erigiram os paulistas a primeira Igreja consagrada a Nossa Senhora do Pilar, que
depois se perpetuou como a Santíssima Padroeira da histórica comunidade.

Há também opinião que a primeira Capela foi construída às margens do Rio
das Mortes - região do Porto da passagem e que foi queimada na "Guerra dos
Emboabas".

Como todas as cidades seculares de Minas Gerais, São João Del-Rei possui um
acervo de Igrejas, cada uma apresentando características acentuadas das diferentes épocas
de suas construções, embora prevalecendo sobremaneira o estilo barroco com seus interiores
e altares finamente ornamentados em ouro, possuindo ainda capelas, oratórios e riquíssimos
Passos da Via Sacra.

A cidade encontra-se tombada pelo DPHAN, na sua parte de construções antigas
como ruas, monumentos, as pontes de pedra denominadas da "Cadeia" e do "Rosário",
chafarizes, Casa de Bárbara Heliodora, Paço Municipal, etc.

Já na parte moderna, sobressaem-se belas residências e edifícios, como o do famoso
Colégio Santo Antônio, Ginásio Nossa Senhora das Dores, Grupos Escolares Maria Tereza,
João dos Santos e Santa Casa de Misericórdia, Teatro Municipal e Hospital das Mercês.

A cidade possui lindos jardins floridos, coretos para exibição de retretas musicais
e na sua parte industrial e comercial, diversas fábricas como a Fiação & Tecelagem
Matosinhos S.A., fundada pelo meu tio João Lombardi, com subscrição de capital
sanjoanense, Companhia Industrial Sanjoanense e outras. Possuindo intenso comércio
regional, através da Casa Alves Neto Ltda., Casa Batista, Casa Cristal, Casa Assis, etc.
Contando também na época com grande movimento bancário através do Banco Almeida
Magalhães S. A. Estabelecimento este fundado em 1860, conhecido primeiramente como
a "Casa de guardar Dinheiro" e mais as agências do Banco de Crédito Real S.A., Banco da
Lavoura de Minas Gerais S.A. e as Caixas Econômica Federal e Estadual.

Hoje, trinta de novembro de 1985, sou forçado a novamente interromper minhas
memórias para registrar a data do cinqüentenário da morte do magnífico poeta português,
Fernando Pessoa, cuja obra é considerada pelos especialistas como uma das mais perfeitas
de nosso idioma e que se projetou através dos tempos no cenário literário mundial. Fernando
Pessoa produziu uma literatura profunda e reflexível em meio a muitas viagens pelo
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mundo e uma vida particular atribulada.
Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasceu em Lisboa, Portugal em 13 de junho de

1888 e foi famoso pelos seus heterônimos criados em suas obras, sendo mais conhecidos os
personagens de Alberto Caieiro e Álvaro Campos. Fernando Pessoa em uma de suas narrativas
de fértil imaginação, "confessa que morreu á cinqüenta anos" e por ser uma página de
intensa espiritualidade vale a pena descreve-Ia:

"Livres afinal!
Agora nós Fernando Pessoa, Alberto Caieiro, Álvaro Campos e muitos outros,

viajando estrelas, pelo Universo aberto, vácuo infinito, sem fim mesmo! Mãos dadas em
direção à luz eterna, seguindo velocidades e corredores imensos sem experimentar mais
nada, nada daquela angustiosa insegurança e dor ao pronunciar a palavra eu. Não, não mais
a personalidade idealizada incutida na carne, que nada mais foi do que um edifício erguido
no vazio. Sim, agora nós, eternidade afora, esquadrinhando o universo, enfim livres,
totalmente livres.

Se em algum momento fui corpo e alma, habitante do planeta Terra, vivendo um
personagem chamado Álvaro de Campos, poderia escrever uma ode, como de fato escrevi,
num dia qualquer de junho de 1914, em que um trecho dissesse o seguinte: "Seja por esta
hora que me leveis a enterrar, por esta hora eu não sei como viver. - Em que não sei que
sensação ter ou fingir que tenho. - Por esta hora cuja misericórdia é torturadora e excessiva
- Cujas sombras vêem de qualquer coisa que não as coisas. - Cuja passagem não roça vestes
no chão da Vida Sensível, nem deixa perfume nos caminhos de Olhar. - Cruza as mãos sobre
o joelho, ó companheira que eu não tenho e nem quero ter. - Cruza as mãos sobre o joelho e
olha-me em silêncio. - A esta hora em que não posso ver que tu me olhas. - Olha-me em
silêncio e em segredo e pergunta a ti própria. - Tu me conheces. - Quem sou eu? .."

Voltemos às "Reminiscências"!
O acervo da Biblioteca Municipal "Batista Caetano de Almeida" é até hoje, sem

receio de erro, um dos mais ricos e preciosos, pois ali se encontram raríssimos exemplares
de livros, os mais antigos, entre outros estes: "Josepho de Belo Judaico" datado de 1551,"
Sermões e Cartas" de Padre Antônio Vieira, em quinze volumes, datado de 1685, "Bíblia
Sacra", autorizada sua publicação pelo Papa Sexto 11, em 1688; "Primeiro dicionário da
Língua Portuguesa", salvo engano, primeira e única edição e datado de 1761. E para
enobrecê-Ia e enriquecê-Ia ainda mais, possui a coleção completa da "Gazatte Wationale
ou Le Moniteur Uni versei", desce o número um, editado em 24 de novembro de 1789, até
o ano de 1806, num total de 51 volumes ricamente encadernados. Entre os referidos,
contém o noticiário da Revolução Francesa, desde a condenação e morte de Maria
Antonieta, como também do famoso revolucionário Robespiere.

A história de São João Del-Rei registra fatos dos mais belos e heróicos da própria
história brasileira, pois ali que nasceu, na Fazenda do Pombal, Joaquim José da Silva
Xavier, o que mais tarde seria "O TIRADENTES", mártir e herói da Independência deste
amado Brasil. Sonhou um dia com a "liberdade" de sua Pátria e da liberdade realmente foi
o mártir maior.

"Liberdade ainda que tardia" foi a conclamação do sonho dos Inconfidentes
Mineiros e que hoje é o símbolo maior da bandeira do Estado de Minas Gerais.

Nos autos da Devassa da Inconfidência Mineira, em um dos trechos do depoimento
de Tiradentes, o mesmo não deixa dúvidas quanto ao local de seu nascimento, pois sendo
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perguntado como se chamava, de quem era filho, donde era natural, dentre outros,
respondeu:

-Que se chamava Joaquim José da Silva Xavier, filho de Domingos da Silva dos
Santos e de sua mulher Antonia da Encarnação Xavier, natural do Pombal, termo da vila de
São João Del-Rei, Capitânia de Minas Gerais ...

Outra heroína da Inconfidência, que também nasceu em São João Del-Rei, foi
Bárbara Heliodora Guilhermina da Silveira cuja atitude de firmeza de caráter e patriotismo
dignificou a mulher mineira na conjura do século dezoito.

A bela e patriótica sanjoanse não deixou que seu esposo, Alvarenga Peixoto,
fraquejasse diante do perigo ameaçador. Tanto é verdade que, no exílio, seu esposo dedicou-
lhe as rimas abaixo, demonstrando sua dor e saudades:

"Bárbara bela
do norte estrela
Que meu destino
Sabes guiar;

De ti ausente
Triste somente
As horas passo
A suspirar ..."

São João Del-Rei, apesar do avanço do progresso, ainda nos primeiros anos da
década da quarenta, mantinha suas lendas e tradições, que pouco a pouco, de acordo com
a minha convivência com seu povo, vim a conhecer como:

O clamor sonoro dos sinos a repicar em meus templos religiosos. Os seus repiques
traduzem alegrias, como igualmente lágrimas de saudades por aqueles que deixaram de
existir.

As "vias sacras" que percorrem as ruas da cidade no período da semana santa.
A distribuição de cartucho de amêndoas açucaradas ao fim de cada procissão.
Os enterros solenes cuja urna mortuária era carregada pelas mãos dos

acompanhantes durante todo o trajeto.
O saboroso bolinho de feijão, através dos vendedores ambulantes a gritar:

"boieiro, olha o bolo de feijão! Boieiro, boieiro!
O vendedor do apetitoso mocotó - Mocotoeiro!
Não poderei deixar de citar que a "Princesa do Oeste", como eram também

denominadas as terras sanjoanenses, tinha igualmente como base e sua cultura e sentimento
religioso a música. E através dela até hoje é conhecida, como famosa na arte de Santa
Cecília, como a "terra da música". Parte integrante de sua história são as tradicionais
orquestras "Lyra Sanjoanense", fundada em 1776; a "Ribeiro Bastos", fundada em 1840,
e finalmente a "Sociedade Concertos Sinfônicos", fundada em 1930, quase toda composta
de músicos amadores, provindos das mais variadas classes sociais.

Seria pecaminoso neste momento deixar de relembrar os famosos educandários,
que tanto projetaram São João Del-Rei, como o Colégio Santo Antônio, Colégio Nossa
Senhora das Dores e o Colégio São João, cuja notoridade era reconhecida em todos os
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recantos da pátria brasileira, mercê de seu fecundo ensino e reputação.
Existem tantos fatos dignos de serem relembrados e descritos sobre a histórica

cidade, que se fossemos relatá-los acabariam absorvendo boa parte de nossas memórias.
Na época, era prefeito Municipal o saudoso médico Df. Antônio de Chagas Viégas,

que por muitos anos administrou São João Del-Rei com elevada dedicação. No estado de
Minas Gerais era seu Governador o Dr. Benedito Valadares, que também por diversos anos
foi interventor, por nomeação do Dr. Getúlio Dornelles Vargas, Presidente da República,
que governava desde 1930 o país em regime ditatorial e que, em outubro de 1943,
novamente forçou, a exemplo do protomártir Tiradentes, um grupo de mineiros ilustres a
divulgar um manifesto dirigido aos brasileiros, solicitando novas eleições, com o fim de
devolver ao povo as liberdades democráticas. O referido ficou conhecido como o
"Manifesto dos Mineiros" e seu principal articulador foi Virgílio de Melo Franco.

São João Del-Rei, um dos principais berços das artes, principalmente musical em
Minas Gerais, cujo espírito artístico também fez com que se destacasse no campo da Arte
Cênica, de acordo com os historiadores, teve como primeiro passo nesse ramo artístico a
"Casa da Ópera", no longínquo ano de 1786.

Entre os diversos grupos teatrais que abrilhantaram a sociedade sanjoanense não
poderia deixar de citar o Grupo 15de Novembro, que em julho de 1915 passou a denominar-
se em definitivo "Clube Teatral Artur Azevedo", em justa homenagem ao famoso
comediógrafo brasileiro, a quem o povo brasileiro e principalmente a arte teatral deve
grande e relevante projeção.

Muitos foram os escritores teatrais de São João Del-Rei e em destaque citarei
alguns: Antônio Rodrigues de Mello, Modesto de Paiva, Severiano de Resende, Tancredo
Braga, Francisco Mourão, Agostinho Azevedo, José Viégas, Antônio Guerra, este grande
benfeitor do Clube Teatro Artur Azevedo e tantos outros.

Não poderia deixar de citar também algumas das curiosidades industriais da época,
as quais foram descobertas através do fruto da imaginação de dedicados sanjoanenses
como: A "Cera do Dr. Lustosa" contra o mal da dor de dente, produto que até hoje é
fabricado e largamente usado em todo Brasil no alívio do terrível padecimento e cuja
fórmula foi composta pelo ilustre Dr. Paulo Lustosa. O "tinteiro econômico" ou melhor,
que não derramava tinta, mesmo estando de cabeça para baixo, fabricado pelo Dr. José
Viégas e finalmente, como o singular "Sabão Desinfetante Athayde", fórmula do
sanjoanense José Athayde Júnior, específico e infalível no tratamento de sarna, coceira,
frieira, assadura, espinha, empingem, cravo, brotoeja, caspa, manchas no rosto, sarda, etc.
e que foi por muitos anos largamente recomendado para o fim específico, pelos médicos
da região.

Recordo-me com saudades da primeira residência em que morei em companhia
de meus pais, situada na Rua Dr. Balbino Cunha. Novamente em paz familiar, logo comecei
a trabalhar, auxiliando meu pai na extração de ouro em uma mina, que era popularmente
denominada de "Beta", localizado em lugarejo conhecido como "Tanque", perto da ladeira
que demanda ao bairro do "Senhor dos Montes", situado em uma das encostas elevadas da
cidade.

Trabalho duro e perigoso, pois para extrair o ouro encrustado na pedra, tornava-se
necessário explodi-la a poder de "dinamite", explosivo até hoje de grande risco. A
profundidade da mina, para seguir o seu veio aurífero, alcançava às vezes mais de cinqüenta

metros de profundidade. Os locais em que existiam as minas de extração do precioso
metal, foram inicialmente explorados, industrialmente, pelos ingleses, através da "SI.
John Del-Rei Mining Company" e que hoje denomina-se "Mineração Morro Velho" e
localiza-se na cidade de Nova Lima, em Minas Gerais, sendo considerada a mais profunda
do mundo, com 2.453 metros. Sua transferência do solo sanjoanense para o de Nova Lima
deveu-se à fraca reserva, calculada pelos ingleses na época e descoberta de ricos veios
auríferos na região novalimense.

O meu trabalho junto de meu pai, como seu auxiliar administrativo nas "Betas
Auríferas", forçava-me a um ritmo desgastante fisicamente e, em conseqüência, devido à
permanência por longo tempo a cinqüenta metros de profundidade, respirando em ambiente
impregnado de umidade, sobreveio-me uma pneumonia, que graças ao ilustre médico Df.
Euclides Garcia Lima, de saudosa memória, lutando com as dificuldades da época, pois
ainda não haviam recursos como os atuais, proporcionados pelos antibióticos, como a
penicilina, etc, curou-me da terrível doença que ainda ceifava muitas vidas.

Foi justamente no final de 1943, que aconteceu um dos fatos mais marcantes de
minha existência e que haveria de mudar por completo o rumo fundamental de meus
planos e inúmeras aspirações quase ao término de minha idade de adolescente, como
veremos adiante:

Ao participar da recepção realizada no solar estilo colonial, o mesmo que atualmente
pertence à família Almeida Neves, situado no antigo Largo do Rosário, hoje Praça Embaixador
Gastão da Cunha, e que comemorava-se o enlace matrimonial de meu primo José (Juca), filho
demeu tio João Lombardi com Zuleica, fIlha do estimado comerciante José Carmello Rodrigues,
meu coração repentinamente acelerou seus batimentos ao vislumbrar entre os convivas uma
moça de rara beleza, sutilmente a fitar-me. Quando nossos olhares se encontravam, ela
rapidamente os seus desviou; continuei a olhá-Ia e novamente demoradamente nos
entreolhamos, mas outra vez os seus olhos negros e brilhantes delicadamente, como distraída
estivesse, desviaram-se para outro lado e a conversar com sua companheira, deslocou-se para
a sacada do sobradão colonial. Neste instante, completamente embriagado pelo despertar de
um possível namoro, foi-me possível analisá-Ia mais nitidamente e verificar que naquela
sereia que estava a encantar-me havia versos em seus cabelos; no seu jeitinho de andar, seus
olhos pareciam poemas em flor, na delicadeza de seu corpo e nas suas mãos bonitas senti a
atração deliciosa de quem enamoradamente desejava falar-lhe e em versos verdejantes declarar-
lhe todo o seu encantamento.

Mal podia imaginar que, diante de mim, força do destino e vontade onipotente do
"Divino Mestre", estava aquela que, em futuro, seria a mãe de meus filhos queridos e a
pedra fundamental de minha própria família; aquela que dentro de futuro próximo, haveria
de povoar o meu lar, como o Ipê florido que no meio da mata, através do ouro de suas
flores, pomposamente se sobressai entre os demais, como o símbolo das almas fortes e que
no horizonte da vida enriquece as horas de saudades, povoando-as de poesias como se
fossem o jardim florido da existência para as pessoas de índole bem concebida.

Naquele justo momento em que a formosa moça, em companhia de sua amiga, através
do balcão olhavam a praça, onde, entre animada palestra, vislumbravam a majestosa fachada
da Igreja dedicada à Nossa Senhora do Rosário, aproximei-me, cumprimentando-a e disse-lhe:
Desejaria apresentar-me e ela sorridente respondeu-me:

"Não é preciso, pois já o conheço de nome, você é o Nelson, filho de um irmão

52 ~ 5_3 _



____.-.:'; --"U"-M"-.A'-"'JANELAPARA O PASSADO "Reminiscências"

:p

NELSON JOSÉ LOMBARDI

do Sr. João Lombardi!" Surpreendido pela sua objetiva resposta e um tanto perplexo,
senti em seu comentário que já nos uniam laços de simpatia e imediatamente procurei
delicadamente externar-lhe meu contentamento pelo imprevisto encontro, pois sentia
grande admiração por ela e desejava novamente falar-lhe, estreitar mais o nosso
relacionamento, porque novo na cidade, sentia necessidade de uma agradável companhia
para mostrar-me os locais turísticos e, principalmente, históricos daquela cidade
fascinante.

Disse-me que seu nome era Ruth e que, possivelmente, no dia seguinte, que seria
domingo, entre as ~ete e oito horas da noite, estaria, como era costume local, passeando na
Av. Rui Barbosa. Otimo, respondi-lhe, estarei à sua espera junto ao "cais" perto da Ponte
da Cadeia. Ruth apresentou-me sua amiga, por sinal prima, de nome Júlia e que, em
seguida, despediu-se com um delicado sorriso significativo nos lábios.

Realmente, aquele inesperado encontro deixou-me completamente inebriado e
contentíssimo, a ponto de procurar os meus primos Joãozinho, filho de meu tio João e
o Gipino, filho de meu tio Vito, meus mais íntimos companheiros, para relatar-lhes a boa
nova ou seja, amor à primeira vista.

Joãozinho disse-me que já tinha observado o episódio e que conhecia a Ruth, uma
das filhas do Sr. Waldemar Gomes Ribeiro, antigo ferroviário aposentado e íntimo amigo
de seu pai. Disse mais: que a bela jovem era professora e salvo engano lecionava no Grupo
Escolar Aureliano Pimentel.

Depois das saudações e brindes de champanhe aos nubentes e progenitores, retirei-
me e fui diretamente para a minha residência, ainda atordoado pelo inesperado mas
maravilhoso e temo encontro com a formosa donzela. Durante toda a noite não me foi
possível conciliar o sono, pois a cada instante, romanticamente, a figura esguia daquela
morena, imagem sublime de meus sonhos de adolescente enamorado retomava em minha
mente e confesso que ardentemente me propus, na longa noite de insônia, ansiedade e
expectativa, por ocasião de nosso encontro marcado, em momento oportuno, declarar-me
em delicados versos que estava enamorado e desejava corteja-la, para demonstrar-lhe,
com a mais sincera admiração, toda a afetividade que a divina jovem tinha despertado em
meu coração.
. Hoje, dez de dezembro de 1985, novamente interrompo minha narrativa para

regIstrar que o mundo, ou melhor, os povos de todos os quadrantes, comemoram o "DIA
DOS DIREITOS HUMANOS". A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi
promulgada no dia 10 de dezembro de 1948, pela Assembléia Geral das Nações Unidas,
depois de quase três anos de intensas discussões. Formou-se na Organização duas linhas
de conduta: uma chefiada pelos delegados dos países ocidentais, pretendia que o
documento expressasse o conceito espiritualista do homem e do universo; outra, chefiada
pela União Soviética, lutava por uma declaração agnóstica. O delegado do Brasil,
jornalista Austregésilo de Athayde e atual Presidente da Academia Brasileira de Letras,
defendeu a inclusão do nome de Deus no preâmbulo da Declaração, mas teve a sua
proposta vetada.

Trinta e sete anos depois, o que se discutiu transformou-se em realidade: o mundo
está infelizmente dividido em dois blocos, o capitalista e o socialista. Seja como for, a
ONU é o único plenário que toma possível o diálogo entre as Nações e capaz de impedir
a temida e desastrosa guerra nuclear.
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Não posso também deixar de registrar para a história que, com o advento da "Nova
República", nos dias atuais, com a discussão, votação e aprovação pelo Congresso Nacional,
foi promulgada a Emenda Constitucional n° 26, de 27 de novembro de 1985, que convoca
aAssembléia Nacional Constituinte, que livre e soberanamente, haverá, na data fixada de
OI de fevereiro de 1987, em reunião unicameral, na sede do Congresso Nacional, depois
da respectiva discussão e votação, promulgar a nova Carta Magna Brasileira.

A história demonstra que a Assembléia Constituinte sempre será um marco na vida
de uma Nação. O poder da Assembléia Constituinte é imenso e extraordinário, pois lhe cabe
edificar o ordenamento jurídico político fundamental do Estado, a forma de governo, a
fixação dos Direitos e Garantias Individuais e todas as demais normas legais que haverão de
nortear o povo de um país democrático e que serão estabelecidas na Constituição.

Depois de mais de trinta anos de vivência política e de testemunhar diversas crises
geradas pelo excesso de poder pessoal do sistema presidencialista, chego à conclusão que
a idéia do parlamentarismo, que agora ressurge nas discussões, deveria ser examinado
com profundidade pelos nossos futuros constituintes, como receita indicada para aliviar
o organismo político nacional das crônicas e onerosas crises havidas em todo o curso de
nosso regime republicano e que poderá protegê-lo contra os abalos que em geral ocorrem
no presidencialismo. Não poderemos negar que, havendo tanta necessidade de reformular
as instituições nacionais, é neste momento histórico que será de extrema dificuldade
definir as prioridades a serem introduzidas na futura "Carta Magna" para efeito de mudanças.
Mas estou certo que o objetivo, no entanto, deverá ser considerado pelos futuros
constituintes, tendo em vista em primeiro plano, abaixo de nossas soberanias, as necessárias
reformas que possam proporcionar a melhoria das condições sociais de nosso povo.

Neste mês de novembro, também participei, como membro do Conselho
Deliberativo do Instituto de Previdência do Legislativo Mineiro, da solenidade realizada,
no Salão Nobre da Assembléia Legislativa, da assinatura de contrato para a construção do
prédio Sede de nosso Instituto de Previdência.

Bem, voltemos às memórias!
Lembro-me que foi em um domingo; manhã ensolarada, abri a janela de meu

q.uarto, respirei fundo e novamente com ansiedade, em minha mente aflorou a figura
SIngular, linda e romântica daquela que o Criador, em seus insondáveis desígnios, tinha
reservado para um dia ser a minha esposa e mãe de meus filhos.

Já naquela época estávamos, residindo em uma casa situada na antiga "Praça da
Biquinha", hoje Praça Fausto Mourão, número três, propriedade de mais ou menos cinco
mil metros quadrados, localizada em lugar privilegiado, na encosta do Morro do Guarda
Mor e confrontando em um dos lados com o Rio Acima e a frente com a vista panorâmica,
de onde até hoje vislumbra-se o Cristo Redentor, os campanários e torres das Igrejas do
Rosário, Mercês e da Matriz de Nossa Senhora do Pilar, excelsa padroeira da cidade, que
de acordo com os assentamentos históricos, foi o primeiro burgo mineiro a possuir canonica
e liturgicamente constituído a sua padroeira, em louvor a Maria, mãe de Jesus Cristo, o
filho do "Divino Mestre". Avistando-se ainda p~la frente o "Córrego do Lenheiro" que
Corta a cidade de ponta a ponta e, entre outros, vislumbra-se a silhueta das duas pontes de
pedras, ou seja, do Rosário e da Cadeia, como também o majestoso sobrado estilo colonial
da Praça Severiano de Rezende, antigo Largo Tamandaré.

Aprontei-me o mais rápido possível e encaminhei para assistir à celebração da
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Santa Missa no imponente Templo de São Francisco de Assis, realizada como de praxe,
naquela época, invariavelmente às nove e quinze horas, e a qual era freqüentada pelas
autoridades e a fina sociedade sanjoanense.

Durante a celebração, procurei ansiosamente vislumbrar, entre os presentes, a jovem
que tanto me tinha encantado na noite anterior e cuja figura obstinadamente teimava em não
sair de minha mente. Mas, infelizmente não a vi, pois a referida estava ausente. No entanto, lá
estavam, como de costume, as pessoas mais representativas da cidade.

De acordo com o combinado, logo ao cair da noite, preparei-me com sofreguidão
para o almejado encontro com Ruth e, de temo, gravata e chapéu, como era o hábito
naquele período, às dezoito horas, já encontrava-me vizinho à Ponte da Cadeia, encostado
no "cais", em frente ao famoso e saudoso Café Rio de Janeiro, local de encontro para
palestras e mesmo negócios, entre uma xícara de café e outra ou mesmo goles da saborosa
cerveja "Marchetti", de fabricação sanjoanense. O interesse é que ainda naquela época,
raramente via-se sentado em tomo de mesas de café público o elemento feminino, pois a
sociedade conservadora da vestuta cidade considerava desdouro para uma mulher e mesmo
imoral a sua presença em bares e cafés populares.

No entanto, principalmente à noite, entre sete e dez horas, era tradição efetuar-se
"Footing" na avenida Rui Barbosa, no trecho compreendido entre a Ponte da Cadeia e o
Obelisco, marco comemorativo do centenário da cidade, e que no ato de subir e descer
pela avenida, os jovens, moças e rapazes procuravam flertar e depois da primeira palavra,
juntos aos pares, emolduravam as belas noites sanjoanenses no incessante caminhar pela
tradicional via pública.

Logo depois da chegada de meus primos Joãozinho e Gipino para o encontro de
costume, olhando para os lados da Casa Cristal, avistei a jovem de meus sonhos, em
companhia de sua prima Júlia, a caminharem em direção a Ponte da Cadeia.

Naquele justo instante, senti que meu coração, emocionado, começava outra
vez a pulsar aceleradamente, mas, criando coragem, sem despedir-me dos presentes,
encaminhei-me ao encontro da encantadora e meiga donzela e qual não foi a minha
surpresa quando inesperadamente Ruth e Júlia, ao avistarem-me, deram meia volta e em
passos apressados desceram a avenida, virando a esquina da Rua Sebastião Sette.
Imediatamente, embora estranhando a atitude, procurei segui-las e depois de subir aquela
via pública, avistei-as novamente dobrando a esquina da Rua do Comércio, verificando
que as mesmas entravam no sobrado situado em cima da "Casa Adna". No firme propósito
de falar novamente com Ruth, escondi-me entre as portas do Hotel Americano e aguardei
aproximadamente quinze minutos até que as referidas saíssem novamente para a rua e
sem me verem, tomassem o rumo da Avenida Rui Barbosa. Conclui que Ruth levou o
maior susto, ficando deveras espantada quando, sem fazer pressentir-me, abordei-a com
a seguinte frase: "Posso falar com você? Esteja tranqüila, pois apenas desejo manifestar-
lhe minha simpatia e admiração frente à rara beleza e singeleza de sua sedutora
personalidade" .

Devo acrescentar que na década de quarenta, ainda estávamos na época do
romantismo, onde a abordagem para início de namoro era um acontecimento delicado e
ato de cortejar-se uma dama requeria, da parte do cavalheiro, o necessário cuidado e
suavidade de declarar-se.

Ruth, olhando-me com expressão de surpresa, mas com um glorioso sorriso nos
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lábios, respondeu-me afirmativamente e neste instante supremo de nossas vidas, iniciava-
se verdadeiramente a origem e razão da futura união de dois seres que se amaram
verdadeiramente e cujos frutos seriam perpetuados através de nossos queridos filhos,
netos e, na posteridade, bisnetos, etc ... que haverão de dar continuidade, sob as graças do
Criador, da "gênese" de nossa geração. Caminhamos todos juntos por uma centena de
metros, quando, interrompendo nosso diálogo, a prima Júlia, em um ato de delicadeza,
disse para Ruth que iria nos deixar, pois tinha encontro com algumas amigas;
incontinentemente, disse-lhe que poderia ir tranqüila, pois eu haveria de acompanhar
Ruth até as proximidades de sua residência.

Quando Júlia afastou-se, senti que Ruth estava insegura, não sabendo decidir se
ficava ou seguia com sua prima; com palavras provindas de meu estado de intensa satisfação,
procurei acalmá-la e convencê-la a ficar em minha companhia, pois não haveria de
decepcioná-la e que minhas intenções eram as mais sérias. Mais tranqüila, Ruth disse-me
que iria permanecer mais trinta minutos a passear comigo e depois iria para sua casa, pois
seu pai era muito severo em questões de horário de chegada.

E foi assim que tudo começou. Enquanto caminhávamos pela avenida, trocamos
conhecimentos de identidade e, insistindo novamente, fiz questão de acompanhá-la até a
Rua Paulo Freitas, n° 223, local de sua residência. Ao pararmos na proximidade de sua
morada, no justo momento de despedirmos, olhando fixamente para seus meigos olhos,
afetuosamente disse-lhe: você quer ser minha namorada? Respondeu-me ela: vou pensar
e no próximo sábado lhe darei uma resposta, pois durante a semana não é possível nosso
encontro, porque leciono no Grupo Escolar Aureliano Pimentel e à noite não saio, pois
aproveito para preparar o meu plano de aulas para o dia seguinte.

Ao despedir-me, com suavidade, beijei-lhe a mão esquerda e disse-lhe que a beijava
em sinal de muito respeito e intensa simpatia e admiração.

Durante todos os minutos, horas e dias da semana, Ruth não me saia do pensamento,
sua figura formosa e a sedução de seus olhos povoaram durante todas as noites os meus
mais belos sonhos de adolescente; outro desejo não tinha senão de querer encontrá-la
novamente e num gesto de galanteio oferecer-lhe uma rosa juntamente com meu coração.

Dia 21 de dezembro de 1985, sou obrigado, por um dever de consciência, a
interromper novamente estas memórias, para registrar fato que considero importante no
campo da preservação da espécie. Trata-se da assinatura pelo Presidente da República
José Sarney de decreto-lei proibindo, a partir do próximo dia primeiro, da caça da baleia
no Brasil, cuja infração será considerada crime e deverá prevalecer durante cinco anos. A
assinatura do decreto inspirou-se na exposição de motivos encaminhados ao Presidente
pelo Ministro da Marinha, Henrique Saboya. Em segundo lugar, o Presidente inspirou-se
nas inúmeras reivindicações de crianças brasileiras, e mesmo estrangeiras, preocupadas
com a possível extinção do grande mamífero do mar.

O Presidente justificou entre outros motivos o decreto sobre a proibição da caça à
baleia, com o seguinte pronunciamento:

"Queremos legar às gerações do futuro, a vocês crianças, não apenas o patrimônio
material gerado pelo progresso, mas uma convivência harmônica com a natureza. A
preservação das espécies ameaçadas de extinção não servirá apenas para preservar estes
animais, mas também para fazer perene à memória dos homens que a promoveram."

Depois do hiato, volto novamente ao passado:
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Na sexta-feira pela manhã, escapulindo do trabalho mais cedo, pedalando uma
bicicleta percorri aAvenida Leite de Castro em demanda do anexo do Grupo Escolar Aureliano
Pimentel, no qual Ruth lecionava. Lá chegando, através de uma servente mandei recado à
jovem de meus sonhos, dizendo que necessitava falar-lhe com urgência. Um pouco assustada
Ruth saiu no portão do prédio para atender-me. Procurei tranqüilizá-Ia para em seguida
expressar-lhe que estava louco de saudades e por isso tinha tomado a liberdade de procurá-
la para confirmar o nosso encontro para o dia seguinte. Ruth, com um sorriso e um pouco de
rubor nas faces, respondeu que também tinha pensado muito em mim, mas que era uma
temeridade de minha parte procurá-Ia em pleno horário de aula e com isto obrigá-Ia a
interromper os ensinamentos aos seus alunos. Disse-lhe que a força da afetividade crescente
em meu coração é que tinha impelido-me ir ao seu encontro e disse-lhe mais: quando se ama,
tudo o mais é imprevisível.

Combinado o horário de nosso próximo encontro, alegre e satisfeito e com mil
fantasias em minha mente, novamente a pedalar aceleradamente pela via pública, procurava
distribuir sorrisos para todos que encontrava pelo caminho e ao mesmo tempo que brotava
em mim imensa ânsia de proclamar aos quatro ventos: ela vai ser minha namorada e
haverá de amar-me! Desde o momento que tive a felicidade de encontrá-la e falar-lhe, uma
princesa encantada passou a morar em meu coração, preencheu o meu mundo vazio através
de sua sedução. Sem ela estou certo que não mais haverá encanto nas noites de lua cheia;
sem ela meus versos daqui por diante serão tristes; sem ela não saberei sonhar; sem ela o
amor não existirá, porque, desde o instante em que a vi, entreguei-lhe meu coração e em
troca somente desejo o carinho de seu sincero e ardente amor. No entanto, na parte da
tarde, papai solicitou-me que fosse ao encontro de meu tio João que encontrava-se na
Fiação e Tecelagem Matosinhos S.A, da qual era presidente e fundador, situada na Praça
Chagas Dória, para efetuar alguns acertos financeiros.

Lá chegando e entrando no escritório da Presidência daquela indústria de
tecelagem de algodão, vim a conhecer pela primeira vez, apresentado pelo meu tio João
Lombardi, o advogado Tancredo de Almeida Neves, que tinha sido promotor de justiça da
Comarca, vereador e Presidente da Câmara Municipal de São João Del-Rei. Naquele
instante em que os insondáveis desígnios de Deus me colocaram frente a frente com o já
brilhante advogado sanjoanense, mal poderia supor que em futuro o mesmo viria a projetar-
se no cenário político mineiro e nacional, ao ponto de eleger-se, depois de atribulada vida
pública, Presidente da República e novamente, pela impenetrável vontade "Divina", com
sua sofrida agonia e posterior morte, transformou-se, a exemplo de "Tiradentes", no mártir
supremo da Nova República, que pôs fim ao período de autoritarismo da última Revolução
Brasileira de 1964.

Tancredo de Almeida Neves tinha naquela época entre seus clientes a progressista
indústria de meu tio João Lombardi e desta convivência nasceu fraternal amizade e
admiração mútua entre os referidos, que somente com o passar do tempo viria a ser abalada
por razões óbvias, como veremos no transcorrer destas memórias.

São João Del-Rei sempre projetou-se no campo da cultura, da história e da própria
política pelo saber e reconhecida inteligência de seus filhos e, já naquela década, citava-
se entre outros: Basílio de Magalhães, escritor, poeta e excepcional administrador que na
sua época, como Presidente da Câmara Municipal e Agente Executivo, imprimiu com seu
evidente dinamismo, novos rumos ao desenvolvimento e progresso do município;
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Hildebrando de Magalhães; Franklin Magalhães; Francisco Mourão Junior; Maria Eugênia
Celso; Dom Antônio de Almeida Lustosa; Augusto das Chagas Viegas e, posteriormente,
Oto Lara Rezende; Wilson Melo; Oranice Franco; Sebastião de Oliveira Cintra; Lincoln
de Souza; Fábio Nelson Guimarães; Altivo Sette; José Américo da Costa; José Belini dos
Santos; Luiz de Melo Alvarenga; Gentil Palhares; Paulo Cristóforo; Sebastião Alves Banho
e tantos outros nomes ilustres que, através das letras, até hoje honram e dignificam a terra
berço de Joaquim José da Silva Xavier, exemplo vivo da dignidade brasileira, que com o
sacrifício da própria vida, lançou o grito da liberdade por todos os rincões de nossa
idolatrada pátria "Libertas Quae Sera Tamem".

Naquele período, como políticos em evidência e representantes da região,
poderemos citar: Senador Basílio de Magalhães, Dr. Odilon de Andrade, Deputado Augusto
das Chagas Viegas, Dr. Gabriel de Resende Passos, Dr. Orestes de Freitas Braga e
posteriormente Tancredo de Almeida Neves, Matheus Salomé de Oliveira, Osvaldo
Tolentino, José Luiz Baccarini, Nicanor Neto Armando, o autor destas "Reminiscências",
Celso Passos, João Nogueira de Rezende e por último Wainer Á vila, todos possuidores de
mandato popular e que, de uma maneira ou de outra, como representantes majoritários de
suas respectivas siglas partidárias, tiveram a honra suprema de representar o povo de São
João Del-Rei no Congresso Nacional, na Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais e na Câmara Municipal, como adiante veremos no decorrer de minhas memórias.

Um fato excepcional que desejo evidenciar é que a terra sanjoanense através dos
tempos não somente tem sido projetada historicamente e mesmo politicamente pelos seus
filhos natos, mas, igualmente, por aqueles que, embora não tendo nascido na "Princesa do
Oeste", lá aportaram e aprendendo a admirá-Ia, com sincera dedicação procuraram servi-
la até o fim de suas existências em todos os segmentos da sociedade.

Dezembro de 1985, novamente sou impelido a registrar o seguinte acontecimento:
Cidade do Vaticano - A Igreja "deve denunciar de maneira profética toda forma de

pobreza e de opressão" e "defender e fomentar em todas as partes os direitos fundamentais
e inalienáveis da pessoa humana". É o que diz o documento final do Sínodo dos Bispos,
encerrado no Vaticano e que foi convocado pelo Papa João Paulo 11.

Intitulado "A Igreja, sob a palavra de Deus, celebra os mistérios de Cristo, para a salvação
do mundo", o documento sintetizou os debates de 15 dias do Sínodo e as propostas dos 165
bispos católicos de todo o mundo, em análise aos vinte anos do pós-Concílio Vaticano 11.

Embora não mencione em seu texto a teologia da Libertação (que causa até
hoje grandes polêmicas entre sacerdotes e fiéis) foi feita uma referência aos teólogos
em geral, sugerindo uma "maior comunicação e diálogo com os bispos" e recordando
que as "discussões teológicas têm sido, em nossos dias, origem de confusão entre os
fiéis cristãos". A Igreja permite a variedade e a pluriformidade (Igrejas particulares)
que formam a unidade com o Papa, mas rejeita o "pluralismo" das oposições
radicalmente opostas, porque "conduz à dissolução e destruição e à perda da
identidade" .

Em relação a uma mulher, cujo papel na igreja também foi discutido no Sínodo
e que foi materializado por uma tentativa frustrada de uma feminista norte-americana
de querer oficiar missa na Praça São Pedro - o documento limitou-se a afirmar que a
instituição deve procurar que "esteja presente e tenha uma parte mais ampla no
apostolado" .

59



-•.......~.:- UMA JANELA PARA O PASSADO "Reminiscências" NELSON JOSÉ LOMBARDI

o documento também faz referência aos chamados "novos sinais dos tempos",
destacando que por toda parte cresce a "fome, opressão, a injustiça e a guerra, os tormentos
e o terrorismo" e efetuando apelo a "uma nova e mais profunda reflexão teológica". Para
salvação integral dos povos de todo o mundo, não apenas se aceitam os valores
verdadeiramente humanos como também se defendem vigorosamente a dignidade da
pessoa humana, os direitos fundamentais do homem, a paz, o fim das opressões, da miséria
e da injustiça.

Finalmente, foi considerado "extremamente positivo" para a Igreja universal e da
América Latina, o Sínodo Extraordinário que avaliou os vinte anos das teses inovadoras
do Concílio Vaticano 11.

Outro registro que devo efetuar é que o famoso "Cometa Halley" está se
aproximando novamente da terra a exemplo do ano de 1910, quando foi pela primeira vez
fotografado e visto por milhares de pessoas.

O Halley, se em 1910 provocou pânico e histeria devido a diversas lendas em
torno da aparição do cometa, como provocador de catástrofes vulcânicas, maremotos
terrestres, desastres os mais variados, deverá ser recebido em 1986 como protagonista de
um espetáculo raro e inesquecível. A humanidade que hoje conta com moderna tecnologia
espacial, poderá fotografá-lo e estudá-lo em todo o esplendor de sua beleza, corpo e
cauda, motivos de tantas curiosidades, através das "sondas" espaciais que já foram lançadas
ao espaço pelo homem; artefato que configura o sofisticado e mesmo gigantesco avanço
tecnológico no mundo, durante os últimos sessenta e cinco anos, comparado com todo o
resto da História Universal.

O "Diário do Comércio", jornal editado em Belo Horizonte, através de notícia do
ilustre e amigo jornalista Antônio Claret Guerra publica o seguinte:

"O ex-deputado e ex-presidente da Hidrominas, Nelson José Lombardi,
atualmente dedicado a atividades particulares e também Conselheiro do Instituto de
Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG, está preparando um
livro de memórias, no qual enfocará com destaque os aspectos da política de São João
Del-Rei, sua terra natal. Boa parte do livro será dedicada ao início da carreira política de
Tancredo Neves, quando o falecido presidente foi apoiado por integrantes da família
Lombardi."

Meu comentário pessoal: Notícias, realmente registrarei para a história tanto quanto
possível a realidade dos fatos, os quais durante a minha existência aconteceram.

Voltemos às memórias:
Realmente, no sábado à noite, novamente encontrei com a Ruth e ao passar no

percurso da Avenida Rui Barbosa, em agradável e inesquecível diálogo, que serviu para
estreitar nossa identidade e admiração mútua, recebi de parte da adorável "feiticeira" seu
consentimento e, ao mesmo tempo, o desejo de iniciarmos um namoro.

Radiante como estava naquele momento de suprema felicidade e objetivo como
sempre caracterizei minhas intenções e atitudes, fiz sentir à amável donzela que o nosso
idílio seria sério e se fosse em futuro próximo configurando entre ambos o amor sólido e
sincero, haveríamos de nos unir sob as bênçãos do sagrado matrimônio, pois uma das
sonhadas metas de minha vida era de constituir família, ter uma companheira que me
concedesse a suprema glória de, através de nossos filhos futuros, perpetuar a continuidade
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de minha linhagem. Nada estranho para um descendente de italiano em cujas veias corre
o sangue e afetividade dos povos itálicos. . ..

Ruth inicialmente surpreendeu-me, pOiSconfessou que tinha tido outros namorados,
mas nunca ouviu de parte dos mesmos intenções tão avançadas como as minhas, levand?-se
em conta que mal nos conhecíamos e disse mais: será que eu, para namorá-la de~e~ava
impressioná-Ia apontando-lhe um futuro promissor? Res~ondi-I~e que s~Deu: o perrrutIsse,
com o passar do tempo, ela haveria de certificar-se de mInhas sinceras Inten~oes.

Naquela noite, para comemorar o início de nos~o ro~ance, combinamos q~e no
dia seguinte, domingo, haveríamos de efetuar um passeio a Aguas Santa~, naquela ep~ca
aprazível balneário, localizado no vizinho município de Tira~entes e cUJa fama provem
do efeito medicinal de suas águas, qualificadas pela crenoterapla como excelentes na cura
das doenças do fígado, rins, etc.

Realmente, no dia seguinte, juntamente com minha irmã Silvia, eu, Ruth e sua
irmã Lourdes embarcamos no trem de bitola estreita da Rede Mineira de Viação rumo a
Água Santas de Tiradentes, cujo percurso foi descrito e ser:iu de tema par~ uma pale~tra
composta em 23 de janeiro de 1918 pelo insigne poeta sanJoanense Frankh.n Magalhaes,
que, com certo humorismo, descreve com fidelidade as agruras do passageiro da R.M.Y.
durante o trajeto de São João Del-Rei a Águas Santas, devido às faíscas provocadas pela
queima de carvão nas locomotivas daquela época. E para ilustrar melho~ os horrores
poéticos de "Um passeio a Águas Santas", transcrevo algumas estrofes da Citada palestra
(usando a ortografia da publicação):

Sempre disse toda a gente:
- Quando um pobre desgraçado
Vae à chuva, certamente
É para ficar molhando

Mas hoje, cheio de mágoas,
Eu nóto, desesperado,
Que em São João, quem vae ás Águas
É para morrer queimado.

Fui, sob céus descobertos,
Por essas manhãs tão finas,
Num desses carros abertos
Da estrada Oeste de Minas,

(Mais adiante)
O que aquillo e ninguém julga:
Aquelle fogo daninho
Morde muito mais que pulga,
Fere muito mais que espinho.
E que pavor não derrams,
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Ó fogo, que tudo arrasas!. ..
E são dentadas de chamas,
E são beliscões de brasas!. ..

Essas chamas inimigas
Parecem naquelle jogo
Formigueiro de formifas,
Que são dentadas de fogo.

"Reminiscências" NELSON JOSÉ LOMBARDI

E assim foi que aquela moça maravilhosa que, pouco a pouco, devido à nossa
convivência, despertou em meu coração o mais puro sentimento de apaixonado amor,
dedicou-me alguns poemas, em cujos textos senti igualmente o despertar de seu afetivo
amor por mim, cujas rimas desejo transcrever nestas minhas memórias:

Autor: Benedito Lopes
(avançando mais:)
E eu, naquelle transe horrorendo,
Ia torto e combalido
Commigo mesmo dizendo:
Que passeio devertido!

(quase no final:)
Não! Na Oeste ninguém ama
Pois dentro daquella praga,
Em meio de tanta chama
O fogo do amor se apaga.

E assim, balançando de um lado para outro, fugindo das faíscas em brasa, chegamos
ao Balneário de Águas Santas, constituído na época de piscina e banheiros com duchas
naturais, local intensamente cercado de espessa vegetação, cuja mata servia de passeio
para os românticos casais de namorados, piqueniques familiares e folguedos das crianças.

Jamais poderei esquecer o meu primeiro contato com aquela aprazível e
maravilhosa região de natureza tão pródiga e que, por força insondável do destino
determinado pelo Criador, em futuro como veremos adiante, seria me concedida a
oportunidade de contribuir para melhoria de suas instalações e bem estar de seus usuários.
Outro acontecimento que me vem à mente, durante o início de meu romance com a Ruth,
foi o dia em que fomos à sede do Ginásio Santo Antônio e no seu confortável teatro
assistimos à peça "Feitiço", magnificamente representada pelos artistas integrantes do
Clube Artur Azevedo.

E com o correr do tempo, verifiquei que, com a continuação do meu idílio com a
Ruth, o sentido de minha existência tinha modificado sobremaneira, pois vislumbrava
através de nossa união, sob as bênçãos de Deus, a concretização de um sonho, ou seja, a
constituição de nosso lar familiar e com o advento dos filhos, frutos de nosso amor, a
continuação da nossa linhagem, cuja vocação sempre esteve fortemente presente em
minha ascendência de origem italiana.

Quero crer que devido à herança de minha mãe Sylvia, sempre percebi em minha
personalidade acentuada tendência ao romantismo poético. Dessa maneira, como era
costume naquele período de tão saudosa memória, tendo organizado um caderno de
"poesias", que seria preenchido pelas pessoas de minha afetiva amizade, em um de meus
encontros com a professorinha Ruth, entreguei-lhe o mesmo, para que ela me dedicasse
algumas poesias de sua lavra ou preferência.
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Olhos divinos e tristonhos quando
Vos penso feitos de dolências tais,
Ponho-me em calma, sempre meditando
Sobre as ruínas dos olhos que sonhães.
Olhos encantados e sem mando
Cheios da luz de poemas imortais;
Eu vos adoro, trêmulo, chorando
Nessa tristeza com que me fitais.

Olhos fulgindo no último lampejo,
Sem esperança e sem consolação,
Na ânsia do gozo do primeiro beijo;

Olhos rasos de amor e de Perdão,
Eu creio em vós somente vejo
A minha glória e minha Redenção.

A você Nelson, com toda minha amizade.

R.G. R. - 20.12.943

~~, meu amor é leu"
Autor: Heleno Fialho

O meu amor nasceu
Na carícia da luz de teu olhar ...
Por isso, meu amor, o meu amor é teu.
Que doçura infinita
Retirei de teus olhos, meu amor,
- Dos teus olhos profundos como o mar!

Esse encanto profundo e promissor
Toma todo meu ser, nele palpita
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como se fosse o próprio olhar
onde nasceu.

Esse encanto profundo e promissor
toma todo meu ser, nele palpita
como se fosse o próprio olhar
onde nasceu.

Por isso meu amor, o meu amor
é teu.

Ao distinto Nelson, para que nunca se esqueça de mim.

R.G. - 27.12.943

Natal de 1943 foi para mim um dos mais felizes, pois, em plena mocidade, tinha
encontrado en: Ruth futura constituição de meu próprio lar. A exemplo dos Reis Magos,
que foram en~l~dos ao encontro do Menino Deus, também eu imaginariamente, por obra
e graça do DIVmo Mestre, caminhando pela estrada da vida, tinha encontrado, não em
Jerusalém mas, em São João Del-Rei, aquela que seria o pilar e a estrela brilhante da maior
parte de minha existência.

Em verdade o próprio Jesus é uma estrela que brilha indelével no céu da história
para iluminar o coração de todos os povos do mundo.
" Na~uel~ Nata.l, visitando em companhia da Ruth e na contemplação do presépio

d~ Muchmga, .enclmado por uma estrela e mostrando a adoração dos reis magos,
dl~nte d? Menino Jesus, pensei, naquele instante sagrado, no mistério da
universalidade do Rein~ que Jesus veio estabelecer e que infelizmente, pelo que
relatam as Sagradas Escnturas, o homem não soube compreender.
. Acredito que são infinitas as dimensões do coração de Deus que através de Jesus

Cns~o - o Salvador, deseja que os homens de todos os quadrantes da terra, com a necessária
humildade, penetrem no reino da fé e se salvem. Deus, realmente na sua infinita e insondável
sabedoria, é a I~z que ilum~na ~s inteligências e os corações, para que os homens conheçam
a verdade da fe e amem a Justiça e o bem estar social.
. ,. H~je, no mundo conturbado em que vivemos, onde impera a guerra, a fome, a

rrusena, a mcomp~eensão humana e,a liberdade excessiva dos costumes, chego a imaginar
q~e Deus, lá no remo ~eleste, devera estar decepcionado com as atitudes dos homens pelos
seculos afora e que ate agora não aprenderam que o mundo se tomará melhor, em todos os
segmentos, através da fraternidade universal que somente poderá florescer à luz de Cristo.

. ,C?uarta-feira,. 29 de janeiro de 1986 - Infelizmente devo registrar o fatal desastre
na hlstona da conqUista espacial pelo homem.

Lançada para uma missão de seis dias ao redor da terra, a nave espacial americana
"Challenger" explodiu ontem com sete tripulantes, entre os quais estavam duas mulheres,
todos norte-americanos. A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA),
surpresa com a tragédia, ainda não apresentou nenhuma explicação sobre a causa da mais
grave catástrofe de toda a história espacial dos Estados Unidos e do mundo.

Segundo as notícias dos jornais, o acidente ocorreu dois minutos depois do
lançamento da nave. O ônibus espacial não possuía equipamentos como assentos ejetores
ou outro mecanismo que permitisse aos astronautas escaparem da nave.

A bordo da "Challenger" estavam o comandante Francis Scobb, o co-piloto Michael
Smith e os tripulantes Jucith Resnick, Elison Onizuka, Ronald Mc Wais, Gregory Jarvis e
a professora Sharon Christa McRuliffe.

A explosão do ônibus norte-americano foi até hoje, o quarto fatal acidente desde
o início da conquista espacial em 12 de abril de 1961, pelo homem.

Infelizmente, revendo a história universal em suas diversas etapas de
descobrimentos e eventos, sempre o homem pagou caro pela ousadia da conquista e
muitos dos pioneiros repousam como "mártires" devido à coragem demonstrada durante
os primeiros passos experimentais de muita criatividade, que impulsionam o progresso e
o desenvolvimento dos povos e atualmente, na ânsia da conquista de outras partes do
Universo, novamente a fatalidade implacável esteve presente, consternando todo o mundo
quando no céu azul uma bola de fogo laranja e amarelo evidenciou a horrível catástrofe,
através das imagens da televisão.

Mas, o homem não pára na sua sede de conquista, principalmente espacial, pois
nestes mesmos dias, um de seus aparelhos miraculosos está devassando os segredos de
Urano e, depois de informar sobre a composição física do astro, luas e anéis, as cores de
suas luzes, despede-se dele e vai mais longe, a procura do planeta Netuno, para encontrá-
lo conforme os cálculos do homem, dentro de cinco anos de viagem contínua.

Plutão com certeza não será a última escala do satélite na sua constante pesquisa
através do universo extra-galático para novas e mais seguras revelações.

Retornando às minhas "memórias", desejo expressar que durante o Carnaval de
1944, fui a um baile na antiga sede do Atletic Clube que juntamente com o Minas Futebol
Clube e o América R. F. patrocinavam, naquela época, os melhores bailes carnavalescos
da cidade.

Lá compareci em companhia dos primos Joãozinho e Gipino, pois o pai da Ruth,
minha namorada, não permitia que suas quatro filhas mulheres freqüentassem este tipo de
divertimento momesco.

Em São João Del-Rei, como todo carnaval brasileiro, através dos tempos, sempre
foi animadíssimo a exemplo do carnaval do Rio de Janeiro, que atualmente atrai uma
imensidade de turistas estrangeiros. Verifico igualmente que já naquele período, as músicas
tocadas e cantadas durante o Carnaval, sempre se ligaram aos problemas sociais e culturais
da época. Os cabelos compridos dos homens deram origem ao:

"Cabeleira do Zezé"
Olha a cabeleira do Zezé,
Será que ele é,
Será que ele é? ..
Em todos os tempos, o termo mulher deixou de ser o melhor assunto do Carnaval,

como na marcha:
"Jardineira"
6 jardineira que' estás tão triste,
mas o que foi que aconteceu,
foi a camélia que caiu do galho,

I
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deu dois suspiros e depois morreu ...
E os personagens femininos nunca deixaram de aparecer como: "A mulher do

padeiro", a "Maria da Lata D'água", "Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria,"
etc ... a "F1orisbela", a "Dor do homem que chegou e não encontrou a mulher"!

"Eu ontem cheguei em casa, Helena
te procurei e não encontrei,
fiquei tristonho a chorar

passei o resto da noite a chamar,
Helena, Helena, vem me consolar."
Outra de saudosa memória como:
"Se você fosse sincera,
Ô, Ô, ô, Ô, Aurora
veja só que bem era
Ô, Ô, ô, Ô, Aurora" ...
Quem não se lembra da famosa "Amélia" de autoria dos grandes compositores

Ataulfo Alves e Mário Lago:
"Nunca vi fazer tanta exigência,
nem fazer o que é consciência.
Não vê que eu sou um pobre rapaz.
Você só pensa em luxo e riqueza
tudo o que você vê, você quer,
ai meu Deus que saudades da Amélia
aquilo sim é que era mulher,
às vezes passava fome ao meu lado,
achava bonito não ter o que comer" ...
E a inesqueCÍvel heroína EmI1ia:
"Quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar
que de manhã cedo me acorda na hora de trabalhar,
Só existe uma e sem ela eu não vivo em paz
EmI1ia, EmI1ia, EmI1ia, eu não posso mais" ...

Dia 16 de fevereiro de 1986 foi um dia de intensa tristeza pois, às dezenove horas
e trinta minutos, falecia, aos oitenta e um anos, meu cunhado Antônio Joaquim da Fonseca,
casado com Diva, a irmã mais velha de minha segunda esposa Emília.

Fonseca, homem de sólida formação religiosa, de caráter exemplar, excelente chefe
de família, foi, por mais de trinta anos, funcionário do Palácio da Liberdade, sede do
Governo Estadual mineiro. Nesse espaço de tempo, teve a oportunidade de conviver com
diversos governadores e merecer sempre de parte dos mesmos inteira confiança no exerCÍcio
de suas funções. Através de nossa convivência, formou-se uma forte e sincera amizade,
pois respeitávamos mutuamente nossas opiniões pessoais e, principalmente, tínhamos
pontos de convergência comuns, como o amor acentuado à terra em que a semente brota
ao fertilizar-se, o verde das matas, o canto dos pássaros e em tudo mais neste mundo de
mortais em que evidencia-se acentuadamente a Suprema Glória concedida pelo criador.

Antônio Joaquim da Fonseca Júnior, momentos antes de falecer, deixou-nos prova
evidente de sua inabalável fé cristã: argüido como estava se sentindo, respondeu: "estou nas
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mãos de Deus"; logo em seguida, visitado pela sua esposa e companheira Diva, beijou suas
mãos e pouco depois expirou, deixando o mundo dos vivos para entrar na eternidade.

O Ciclo inexorável da existência humana continua, ou seja, a alegria ao nascer de
um novo ser e a profunda tristeza ao sobrevir a morte que, apesar da luta titânica e constante
do homem no sentido de aliviar a dor e prolongar a vida, continua a ser norteada pelos
desígnios insondáveis de Deus.

Hoje, dia 18 de fevereiro de 1986, recebo a notícia também lamentável do
falecimento do grande patriota brasileiro, o ex-deputado Federal José Bonifácio Lafaiette
de Andrada, mineiro da cidade de Barbacena, descendente da tradicional e histórica família
dos "Andradas", foi um ativo participante da Revolução de 1930, prefeito de Barbacena,
deputado estadual e federal, integrante da antiga União Democrática Nacional- UDN, um
dos signatários do Manifesto dos Mineiros, defensor ardoroso de sadias idéias, inimigo
extremado do casuísmo e, como Deputado Federal, teve atuação decisiva na vida política
nacional. Homem de comprovada cultura jurídica, advogado brilhante, sempre defendeu
com ardor e dedicação a causa dos oprimidos, dos necessitados e do municipalismo.
Barbacena, entre outras, ficou conhecida igualmente no cenário político pela intransigente
e centenária luta entre as tradicionais famílias, "Bias Fortes" e "Andradas".

Bem, voltemos às "Reminiscências":
Na Europa continuava inclemente a II Grande Guerra e, no Brasil, pouco a pouco,

organizava-se o que seria a "Força Expedicionária Brasileira" que, sob o comando-chefe do
General João Batista Mascarenhas de Morais, desembarcou o primeiro contingente em 16 de
julho de 1944, na cidade de Nápolis, na Itália, incorporando-se ao Quinto Exército Americano.
A FEB, como ficou conhecida, teve, como uma de suas principais funções, transformar-se em
uma das pontas de lança da ofensiva dos "aliados", entre os vales do Amo e do PÓ,no sentido
de transpor fortes posições alemãs, denominadas de "linha gótica".

A FEB, realmente e corajosamente, desempenhou na fase mais dramática e rude da
guerra, juntamente com outros contingentes de várias nações, o papel histórico de
libertarem a Itália e, devido ao heroísmo do soldado brasileiro, deixou naquele solo
milenar de uma venerável civilização, escrito com sangue, mais uma vez, o valor e a
bravura de um povo amante da democracia e da liberdade. A FEB honrou sobremaneira as
tradições militares do Brasil.

Vale relembrar que a Força Expedicionária Brasileira foi composta de cinco
escalões, ou seja:

O primeiro, sob o comando do General Zenóbio da Costa, o segundo, pelo General
Osvaldo Cordeiro de Farias, o terceiro, pelo General Olímpio Falconiéri, o quarto, pelo
Coronel Mário Travassos e o quinto, pelo Tenente Coronel Ibá Jobim Meireles.

Não poderemos deixar de falar da participação do glorioso e heróico Décimo
Primeiro Regimento de Infantaria, sediado na cidade histórica de São João Del-Rei e que
teve destacada evidência na Primeira Grande Guerra, pela coragem e heroísmo de seus
componentes na luta pela liberdade da Itália. Estou certo que todo sanjonense se orgulha
pela participação do Décimo Primeiro Regimento de Infantaria e de seus soldados que,
nos campos de batalha, demonstraram o patriotismo de um povo da terra, berço do
Protomártir "Tiradentes", amantes da democracia, da liberdade e da justiça.

Ao entrarem em ação, as tropas brasileiras logo demonstraram o seu valor de
combate, através de vitórias como Camoiore, Monte Prano, Fornaci e outras, são exemplos
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da tenacidade dos nossos pracinhas.
Foi, entretanto, nas batalhas de Monte Castelo, La Serra, Castel Nuovo e Montese

que as tropas brasileiras cobriram-se de glórias adquirindo inclusive o respeito e o temor
de parte dos inimigos.

Monte Castelo, notável reduto alemão, cujo ataque o inimigo fortemente equipado
resistiu tenazmente, é que a FEB demonstrou verdadeiramente a sua coragem e heroísmo.
Depois de diversos ataques ao baluarte nazista, as forças brasileiras finalmente, sob o
comando do General Mascarenhas de Morais, conseguiram tomar Monte Castelo,
prevalecendo mais uma vez a capacidade dos chefes e o valor combatido do heróico
soldado brasileiro e mais uma página gloriosa de nossa história era escrita, embora com o
sacrifício de tantas e tão preciosas vidas.

Vale lembrar neste momento de orgulho nacional duas figuras ligadas a São João
Del-Rei e que morreram em sacrifício da liberdade dos povos e dos Direitos Humanos: o
Capelão Militar Frei Orlando e o sargento Orlando Randi, a exemplo de tantos outros
heróis da Pátria Brasileira.

Convém recordar igualmente que, por ocasião da partida do Décimo Primeiro
Regimento de Infantaria de São João Del-Rei para o embarque rumo aos campos de batalha,
o referido recebeu uma bandeira nacional inteiramente confeccionada pelas mãos hábeis da
mulher sanjoanese, demonstrando dessa maneira o respeito e admiração do povo aos
componentes do glorioso Regimento Bandeira esta condecorada posteriormente com a
Cruz de Combate.

Não poderia deixar de citar também que, embora inimigos dos "Aliados", entre os
generais alemães, um destacou-se entre todos pela sua genialidade bélica, qual seja, o Marechal
EIWin Rommel que, para um grande número de historiadores, passou a ser o mais brioso,
genial e personalíssimo cabo de guerra em toda história militar da Alemanha.

O próprio Marechal inglês Montgomery, por mais de uma vez, expressou a vontade
de apertar a mão de Rommel, que sabia como nenhum outro manobrar através do deserto
africano suas tropas denominadas de "Afrika korps". A raposa do deserto, como era
conhecido o Marechal, mais tarde, desentendendo-se com Hitler pelos erros e atrocidades
cometidas na condução do destino da pátria alemã, completamente descrente e desiludido,
foi afastado de seu comando e infelizmente, pouco tempo depois, diabolicamente
eliminado, por ordem expressa do próprio Hitler, sob a acusação de conspiração no
movimento fracassado para depor o ditador.

Adolf Hitler, figura controvertida, que sob a justificativa de reabilitar a dignidade
do povo alemão derrotado por ocasião da Primeira Grande Guerra, o levou a um fracasso
maior, praticando inúmeras atrocidades, com seus sonhos de constituir uma super raça
ariana, principalmente entre os próprios compatriotas judeus, suicidou-se juntamente
com sua companheira Eva Braum, no "Fuebresbuker", fortaleza construída a vinte metros
sob o solo de Berlim, 'aquela altura completamente devastada pela guerra.

A celebração da Semana Santa nas cidades históricas de Minas e principalmente
em São João Del-Rei, graças ao seu Vigário Foreano, Padre Almir de Resende Aquino,
pároco incansável da Matriz de Nossa Senhora do Pilar, excelsa Padroeira da cidade,
sempre foi louvada pelo Brasil afora pela compenetração e exaltação de suas solenidades
sacras que, na Sexta-Feira da Paixão, sempre atingiram o seu ponto alto com a cerimônia
do Descendimento da Cruz, à noite, no Largo das Mercês, com o Sermão das Sete Palavras,
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logo seguido do cortejo do Senhor Morto, levando no esquife sob o Pálido, pelo povo de
Cristo, de velas acesas, seguindo pelas ladeiras e principais ruas da cidade, enquanto
Verônica chora a morte de Cristo.

Convém ressaltar que, na solene procissão do Senhor Morto, participam juntamente
com o povo, as principais autoridades e pessoas de projeção, não somente no município,
como também convidados ilustres até do estrangeiro.

Foi na época, como até hoje para mim, participar da Semana Santa de São João Del-
Rei, um espetáculo solene e de profunda compenetração religiosa, pois revive e relembra a
agonia e sofrimento do filho de Deus que veio para mostrar ao povo o caminho da verdade
cristã e, infelizmente, foi sacrificado pelo próprio povo que Ele tanto amou, e naquele
período não compreendeu os ensinamentos e o caminho da salvação pregados por Cristo.

Em São João Del-Rei, a música sacra foi composta por autores da região durante o
século XVIII e são executadas durante as solenidades da Semana Santa pelas orquestras
bicentenárias "Ribeiro Bastos" e "Lira Sanjoanense". As partituras dos inesquecíveis
Padres José Maria Xavier, Ribeiro Bastos, Batista Lopes e tantos outros realçam
sobremaneira a serenidade da compenetração existente nas cerimônias que recordam a
paixão e morte de Cristo.

Meu namoro com Ruth continuava e cada vez mais estreitávamos os laços nascentes
de um sincero amor. Como de costume, durante o mês de Maio, íamos todas as noites
assistir à coroação da Virgem Maria, mãe sagrada do Menino Jesus, o Redentor dos homens,
cujo ritual maravilhoso até hoje é realizado por graciosas crianças, cuja inocência é um
verdadeiro hino em louvor a Nossa Senhora, cuja maior glória entre as mulheres foi
abrigar em seu ventre o fruto divino do Salvador.

Naquele mês de 1944, num gesto de ternura e amor, no dia 14 data de meu
aniversário, recebi de parte da Ruth um poema, cujos versos, pela sua delicadeza,
demonstração de fé e sentimento profundo, muito me comoveram:

"Mês sagrado"

Maio, mês de Maria, mês das flores
Mês repleto de encantos; de alegria
Mês de Maio - Das Flores de Maria,
Maria que ameniza nossas dores.

Em Maio não existem temores
De trovoadas, de chuvas em demasia
Tudo é sossego. É tudo calmaria,
Em Maio não existem dissabores.

E sendo um mês dos outros diferente,
Dos outros não difere certamente
Pelo capricho de um soneto meu!

É que o mês de Maria é um mês sagrado
E se assim não achas, bastaria lembrar
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Que em maio foi que meu amor nasceu!

Dedicatória: Nelsinho, quando lançares o teu lindo olhar nesta página, lembra-te
de quem muito te estima. 14.05.1944

Realmente senti, principalmente através da dedicatória, que Ruth e eu
caminhávamos amorosamente para um desfecho feliz.

Naquela época em que ainda sobressaia o romantismo e que a paixão entre dois
seres surgia da convivência respeitosa e, principalmente, na sublime conquista da confiança
e das sérias intenções propostas entre ambos, o homem, principalmente, ao cortejar a
mulher querida, se esmerava em galanteios e delicadas ofertas de presentes que pudessem
traduzir toda a sua estima e desejo pela mulher amada. Quantos e inúmeros poemas foram
compostos sobre a fulgurante e inebriante paixão dos eternos "Romeu e Julieta".

Hoje, infelizmente com tristeza e mesmo desencanto, verifico que muita coisa mudou
e até o amor, a começar pelo namoro aviltou-se, pois cada um dos parceiros em frenética
competição, procura irresponsavelmente demonstrar um ao outro o seu precoce
conhecimento sobre sexo explícito que, coadjuvado com os temas pornográficos e o terrível
efeito das "drogas", foram, na maioria dos encontros entre jovens, o assunto central do
pseudo namoro, entrelaçado mais fortemente pelo prazer do sexo como meio de comunicação
do que o enredo romântico como meio de expressão de uma paixão cujo sentimento é
traduzido através de sérias intenções futuras.

O meu trabalho diário ainda consistia em auxiliar meu pai na extração e lavra dos
veios auríferos na Serra do Lenheiro cuja "bêta", denominação popular da mina, era,
naquela época, uma das florescentes fontes econômicas do vetusto município, somente
sobrepujado em futuro, pela descoberta da cassiterita, minério do estanho na região. A
preciosa descoberta foi realizada por um frei franciscano, professor de química do famoso
Ginásio Santo Antônio.

Durante o período em que trabalhei nas minas auríferas, tive ocasião de conhecer
entre outros, duas pessoas que, pela particularidade de suas condutas, ficaram gravadas
indelevelmente em minha mente, ou seja:

O primeiro, um crioulo de compleição robusta da cintura para cima e que tinha
dificuldade de locomoção, por ter sofrido ainda menino, do terrível mal da paralisia
infantil, conhecido pela alcunha de "Tirremo". Sua principal característica era a todo
minuto soltar estridentes gargalhadas. No entanto, Tirremo chamava-me por demais a
atenção pela sua férrea força de vontade de trabalhar, onde fosse designado e pudesse,
com o suor de seu rosto fazer jús ao pão de cada dia. Como era possuidor de musculosa
força em seus braços, com demonstração de intensa coragem, diariamente descia na
profundeza da mina amarrado pela cintura através de um sarilho, cuja corda percorria
mais de cinqüenta metros de extensão para perfurar orifícios na rocha que seria, no
fim do dia, dinamitada.

Outra faceta do inesquecível mulato era a sua correta personalidade no trato de
seus deveres e lealdade para com seus companheiros de trabalho, desde o empregador até
o mais simples dos operários, primado pela honestidade de propósitos, admirado e
respeitado por todos.

Lembro-me das gargalhadas do "Tirremo", que a todo momento espargia ao seu
redor otimismo, principalmente nas horas de maior aflição.
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O segundo foi inesquecível pela sua original e espantosa característica pois,
por ocasião da descoberta de um rico filão de ouro que lhe rendeu considerável fortuna,
um de seus primeiros atos foi ir ao dentista e encomendar uma dentadura completa,
toda confeccionada em ouro. E por esta atitude, por demais extravagante, ficou
conhecido com Joaquim "boca de ouro" porque quando sorria ou falava colocava à
mostra os seus preciosos dentes dourados.

Infelizmente sem nenhuma noção de previdência, em pouco tempo jogou fora
toda a riqueza de sua sorte e acabou pobre, doente e o pior, "desdentado", pois para saldar
suas dívidas, teve, muito a contra gosto, de desfazer-se de sua original e rica dentadura.

Não poderia deixar de citar fato curioso e que relembro com intensa saudade. Era
comum na época, principalmente na zona rural, o transporte de mercadorias nas fazendas
ser efetuado através do inesquecível "carro de boi", cujas rodas e principalmente o eixo
de madeira quando em movimento ao peso da carga, produzir uma cantiga fina, infinita,
cortando com seus sons a estrada acidentada das fazendas. Da paisagem surgia o carro de
boi, puxado por juntas homogêneas, robustas, quase sempre da mesma cor. Vinha carregado
de milho, cana ou capim. Tanto faz! Às vezes, por causa do grande peso, seu canto parecia
um gemido. A toada orientava a marcha dos animais, enquanto o carreiro orgulhoso
comandava as parelhas ao som da inconfundível música.

Como expressei, houve um tempo em que o carro de boi predominava. Quando o
sol esquentava muito, o carreiro interrompia a viagem para os animais descansarem.
Escolhia a melhor sombra, dava-lhes algumas espigas de milho, verificava a carga, cangas
e canzis. Toda a tralha. E, assim que o sol se abrandava, partia, retomando o ritmo da toada
e a cantiga fina, infinita, cortava novamente os sulcos da estrada.

Em um de meus passeios de fim de semana, fui em companhia daquela que seria
minha futura esposa e mais duas de suas primas conhecer a vizinha cidade de Tiradentes,
antiga e histórica, e cuja denominação primeira foi São José Del-Rei.

Naquele tempo ia-se a Tiradentes pelos trens da Rede Mineira de Viação e ao
contemplar aquele reduto vetusto, verifiquei, através da pujança de seus templos e de seus
sobradões estilo colonial barroco, toda a riqueza de uma época.

A igreja Matriz, cujos altares são ricamente entalhados e folheados a ouro, é uma
preciosidade entre os demais repositórios artísticos nacionais, acrescido do original órgão,
um dos mais velhos de toda Minas Gerais, do relógio de sol em pedra sabão, do chafariz
também em pedra e que até hoje continua a jorrar água: tantas outras relíquias de inestimável
valor histórico. Até hoje, na primeira semana de junho é realizada a festa da Santíssima
Trindade cuja celebração atrai milhares de romeiros que acompanham a novena que
culmina com majestosa e compenetrada procissão.

Outro fato que não poderei deixar de comentar foi a exibição em São João Del-Rei
do filme até hoje famoso, "Casablanca" que marcou época em filmes preto e branco não
somente pelo seu enredo mas também, pela excepcional qualidade da película.

Levando-se em consideração que os primeiros anos do cinema, denominado "a
sétima arte", principalmente o sonorizado, foram o caos estético. A imagem, a música e o
ruído eram afogados numa torrente de palavras e mais palavras. Foi em Casablanca que
realmente começou tecnicamente a deter-se o furor verbal em favor da racional força
dramática e rítmica, principalmente da representação e da música no cinema.

O enredo passa-se em Marrocos e enseja uma guerra fria entre franceses e militares
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alemães que, em plena guerra mundial, na cidade de Casablanca, situada em país neutro,
procuram entre as artimanhas de um lado e outro confrontar-se, duelando em diversas cenas,
através do cantar do hino nazista e da própria Marselhesa, o hino francês.

Em 1944, como em 1986 o mesmo perigo ronda a humanidade. As super potências
insistem em aperfeiçoar os terríveis engenhos nucleares que poderão, se acionados, destruir
em poucos segundos toda a face da terra. Oxalá o criador contenha em ambos os lados a
deplorável corrida armamentista e em futuro venha imperar a razão através da paz contínua,
de fraternidade, da ternura, da justiça e do amor.

O jovem de hoje, mais do que o de ontem, necessita compenetrar se de que a paz em
todos os recantos do mundo deve estar alicerçada em sólida formação das instituições e um
dos exemplos foi inegavelmente a criação, por Lord Baden-Powel, militar inglês, do
"escotismo", que visava ajudar o menino e o adolescente a desenvolver a sua personalidade,
participando de uma organização sadia que sem interferir na vida do rapaz, ensinava-lhe a
exercer, através de sua própria experiência, sua personalidade na arte de defesa da paz mundial.

Ao ingressar no movimento escoteiro, o jovem ou a jovem, através das
"Bandeirantes", procura aprender a fazer o melhor, o melhor possível para cumprir seus
deveres para com Deus, a pátria e o próximo, obedecendo a lei escoteira, de educação
física, asseio corporal e o desenvolvimento das habilidades manuais. Os escoteiros se
saúdam dizendo: "Sempre alerta."

Sexta-feira, 28 de fevereiro de 1986, em se tratando de fato histórico, não poderei
deixar de registrá-lo em minhas reminiscências:

O Governo da Nova República, após tentativas mal sucedidas para conter a escalada
vertiginosa da terrível inflação e ao mesmo tempo manter o crescimento da economia,
anunciou ontem novo "pacote" de medidas, cuja oficialização foi efetuada hoje, através
do decreto-lei n~.283 e que teve, logo após, diversas modificações definidas pela edição
do decreto-lei n~.284.

As medidas anunciadas pelo Governo criam uma nova moeda de nome "Cruzado",
com a redução de três zeros em relação ao cruzeiro; congelam os preços de bens e serviços
e dos salários; extingüe a correção monetária e toma outras providências, numa tentativa
de conter a escala de preços, no justo momento em que o país registra a inflação de 255%
nos últimos doze meses.

O "pacote econômico" produzido pelo Governo da Nova República, tendo à frente
o Presidente José Sarney, causou intensa mobilização popular, pois realmente trata-se de
medidas que interessam a todos os cidadãos que passaram, na expressão do próprio Presidente
da República, a ser responsáveis, juntamente com o governo, pelo cumprimento das medidas
estabelecidas, principalmente na parte referente à fiscalização, investidos que foram como
"agentes da fiscalização". Trata-se de uma experiência nova na vida brasileira e o povo tem
revelado um alto interesse de integrar-se no sistema de controle de preços imposto pelo
"Pacote Econômico". Por diversas vezes, até usando de meios excessivos através da
depredação de estabelecimentos comerciais, fato este que deve ser condenado, visto não
conjugar com os princípios essenciais das relações sociais. Mas, a participação em si deve
ser observada como um fator positivo.

Acredito que as medidas adotadas pelo governo representam um passo
fundamental para o êxito da transformação econômica que é extensa e profunda e
veio atender a um amigo clamor das diversas classes sociais, embora a meu ver ainda
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deverão ser realizados alguns ajustes no "pacote econômico", como: diminuir a enorme
defasagem existente entre os salários e os preços dos bens e serviços que foram
congelados; o primeiro na "baixa" e o segundo no "pico" (mais um termo atual), e que
na realidade mantém, embora congelado, o terrível efeito da inflação paralisada em
14,3% no mês de fevereiro, na relação entre salário versus utilidades necessárias à
sobrevivência humana, como também deve ser levado em consideração pelo governo
o fim da correção monetária nas cadernetas de poupança, o que deixou o pequeno
poupador, principalmente os infelizes aposentados, sem saber como complementar as
suas minguadas pensões no fim de cada mês.

Embora baseado em minha longa experiência, acredito mais que a objetiva opção
para o governo forçar a baixar o custo de vida, seria a comercialização através da rede
existente de supermercados e armazéns da Cia. Brasileira de Alimentos - CaBAL, do
próprio governo, adquirindo a mercadoria diretamente do produtor e repassando, também
diretamente, ao consumidor.

A CaBAL, concorrendo com preços relativamente baixos, forçaria as grandes
redes de supermercados particulares e principalmente o maléfico "especulador" e
remarcador inveterado de preços a baixar o valor das mercadorias essenciais à sobrevivência
humana, como alimentação, remédios, vestuários e outros mais; ao mesmo tempo em que
a Sunab procedesse intensa fiscalização junto ao comércio e produtores, afim de evitar a
retenção do estoque e a nociva especulação.

Não consigo compreender também porque até, hoje, o governo paga no mercado
seu estoque regulador através de su!,ermercados particulares, quando seria mais confiável
e lógico efetuar-se a operação através de seus próprios armazéns em poder da empresa
estatal CaBAL.

Sem exageros otimistas, faço votos que tudo venha a dar certo, tendo em vista a
euforia e o grande apoio popular, e que o governo consiga, com firmeza e justiça, conter
o maquiavélico "especulador", caso contrário virá o desencanto e naturalmente o caos.
Mais uma vez muda-se a denominação e o valor de nossa moeda, sai o cruzeiro, entra o
"cruzado" como novo padrão forte circulante.

A título de curiosidade, relembro que há tempos, através de uma pesquisa, tomei
conhecimento que as primeiras moedas cunhadas no Brasil, o foram por intermédio da
primeira Casa da Moeda, criada na Bahia, em 1645, que depois de alguns anos foi
transferida para o Rio de Janeiro.

Os primeiros papéis-moeda ou notas só vieram no século XIX, logo depois da
Independência, quando o primeiro governo brasileiro assinou contrato com famosa
firma francesa, para a fabricação do primeiro papel moeda do País, mas apesar disso a
moeda continua a ser a unidade monetária mais comum e usada, principalmente a
moeda de cobre. No reinado de Dom Pedro lI, cresceu o uso de moeda de ouro e prata,
estabelecendo-se alguns valores bem definidos.

As moedas de ouro eram: o dobrão (que valia 12 patacas ou doze mil réis), meio
dobrão (que valia 6 patacas ou 6 mil réis) e a pataca em diversos valores, como 4 mil réis,
2 mil réis e 1 mil réis. As de prata, em vários valores (960, 610, 320 e 80 réis). As de cobre
eram os "vinténs" (40, 20 e 10 réis).

Pela simples demonstração dos valores da moeda, verifica-se que o Império
Brasileiro continuou mantendo a unidade monetária dos tempos do Brasil Colônia, o real
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através de seus múltiplos, os réis, principalmente o chamado mil réis.
O interessante é verificar-se que o "real" permaneceu usado no Brasil até a

introdução do "cruzeiro" em 1942 e o seu múltiplo o "centavo", o qual também foi
extinto em 1984, para retomar com o "cruzado", com a edição do Decreto Lei n° 2.283.

O "cruzado" foi um dos nomes que se deram às moedas usadas pelos cavaleiros
que participaram da guerra para a reconquista da Terra Santa, aos sarracenos nas chamadas
"cruzadas".

O "cruzado" foi mandado cunhar por D. Afonso, rei de Portugal, sendo as primeiras
moedas de ouro maciço. De um lado, mantendo o escudo real coroado com a cruz de
Cristo, circundada pela legenda "Cruzatus Afonsi Quinti Regis" e no reverso, uma cruz e
em volta as palavras: "Adjutorim nostrum in nomine", a moeda serviu para ser adotada por
ocasião da Nova Cruzada contra os turcos.

As Cruzadas mantinham significações históricas espirituais, econômicas e sociais
e por isso elas transformaram, na época, o mundo com coragem, altruísmo, abnegação e
valentia de figuras toroadas ilustres e fidalgas. O esplendor maior, principalmente nas
expedições militares empreendidas por cristãos da Europa Ocidental, a começar em 1.096
até 1.291, foi para libertar o Santo Sepulcro do domínio dos muçulmanos.

Hoje, março de 1986, uma nova "cruzada" eclodiu no Brasil pela dita Nova
República, e o cruzado- dinheiro, que esperamos, ressurgiu para aliviar a fome, o
desemprego, o ostracismo ocasionado pelo terrível mal da "inflação", que vertiginosamente
eleva os preços com reflexos negativos no poder aquisitivo do povo. O governo tem o
dever moral e, acima de tudo, patriótico de criar um novo padrão de vida, adaptando nova
mentalidade na condução da política econômica financeira no País, tirando o povo do
mar escuro onde os navegantes viajam sem leme e sem destino, esses são os meus votos de
confiança e esperança.

No Brasil, o cruzado foi o apelido que se usou também para denominar as moedas
de 400 réis, que existiram durante muito tempo no século XX, enormes moedas brancas e
que o povo chamava popularmente também de "prata".

Não posso deixar de citar que logo que cheguei à "Princesa do Oeste" e comecei
a trabalhar com meu pai, meu tio João levou-me primeiramente ao Banco Almeida
Magalhães S.A., apresentando-me ao seu presidente, Alberto Custódio de Almeida
Magalhães, e ao seu filho, Silvio, um dos diretores do estabelecimento bancário, e
batendo em minhas costas disse aos referidos: "Este é meu sobrinho Nelson, filho de
meu irmão caçula de nome José. Caso ele necessite de algum empréstimo, podem
fornecer pois, trata-se de jovem trabalhador e honesto e eu serei o seu avalista". A
mesma atitude teve meu saudoso tio em nossa visita à "Casa Alves Neto Ltda.", ao
apresentar-me ao seu proprietário e velho amigo, Manoel de Almeida Netto.

Saudosamente e com afetivo respeito, relembro-me desses maravilhosos momentos
em que senti que meu Tio João, com a sua despretensiosa atitude, demonstrou-me pela vez
primeira sua completa confiança para com minha pessoa e, ao despedirmo-nos, disse mais:

- Hoje dei a você a oportunidade de ter crédito na praça, espero que você faça
jús à confiança depositada, pois pelo procedimento correto, trabalho e dinamismo,
você poderá progredir na vida.

Oito de abril de 1944, data que, em pleno idílio amoroso, Ruth completou mais
um ano de idade no ciclo de sua existência. Foi a primeira comemoração de seu aniversário
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natalício em que, por força do insondável destino, nos encontrávamos enamorados,
projetando cheios de entusiasmo e afetuoso amor a constituição de nosso lar, alicerçado
na fé cristã, na família e nos sagrados frutos de nossa união, ou seja, nossos amados filhos,
depositários em futuro da continuidade de nossa linhagem. .

Para homenagear a querida Ruth, dei-lhe de presente uma cruz com a Imagem
do crucificado, toda trabalhada em ouro, para que ela usasse como símbolo de nossa
união, até os dias finais de sua vida. Ao receber o meu presente, emocionada, fitando-
me e com furtivas lágrimas a rolarem em sua delicada face, disse-me o seguinte:

Nelson, desejo efetuar uma promessa, ou seja, esta cruz deverá acompanhar eu ou
você enquanto Jesus Cristo na sua infinita sabedoria e bondade permitir a nossa futura
família: filhos, netos, bisnetos e assim pôr diante, para que abençoados e sob a proteção
do Crucificado encontrem, a exemplo nosso, a felicidade almejada e finalmente, lembrem
com acentuada afetividade, na posteridade, das "raízes" paterna e materna.

Ao completar dezoito anos, fui à Circunscrição Militar, e de acordo com a Lei,
alistei-me para em futuro breve prestar o "Serviço Militar". Já naquele período de minha
vida, tinha grande admiração e orgulho pelo 11° Regimento de Infantaria sediado em São
João Del-Rei, de inúmeras e ricas tradições e que se encontrava nos campos de batalha da
Europa, lutando bravamente pela causa da liberdade e da democracia. Embora ainda um
pouco ressentido por não ter terminado o meu curso na Escola de Especialistas da
Aeronáutica, que abrigava o meu sonho de voar, a exemplo do notável e genial patrício
Alberto Santos Dumont, "O Pai da Aviação".

Certo dia do mês de outubro, em um de meus encontros com Ruth, disse-lhe que,
como estávamos com o namoro consolidado, desejaria conhecer a sua família e também
apresentá-Ia a meus pais. Ruth, surpresa pela inesperada revelação e ato de coragem de
minha parte, respondeu-me que seria interessante aguardarmos mais algum tempo, pois
seu pai, Waldemar Gomes Ribeiro, era de rígidos costumes e poderia não comparecer a
minha atitude.

Com coragem e firmeza, procedimentos que sempre nortearam minha personalidade
e acredito, próprios dos nascidos sob o signo de "Touro", repliquei dizendo-lhe que tinha
que ser naquela oportunidade ou então não seria nunca, pois entendia que o me~ gesto
teria que ser compreendido pelos seus familiares e principalmente pelo seu paI como
atitude de quem tem boas intenções para com a mulher amada, e disse-lhe mais: quem
sabe você tem ainda dúvidas sobre minha pessoa?

Ruth, espantada com a minha inesperada reação, mais do que depressa tratou de
reformular o seu conceito, fazendo-me sentir que eu estava sendo injusto, porque pelo seu
Contínuo procedimento nas nossas relações durante quase um ano de namoro, eu. não
podia, de sã consciência, conceber qualquer indecisão sobre seu afeto e amor e aproveItava
aquele momento para renovar e mesmo declarar-se apaixonada por mim. Arrependido e
fortemente motivado, supliquei que me perdoasse, ao mesmo tempo que a envolvi em forte
abraço e, sentindo o pulsar de seu coração junto de meu peito, depositei em seus lábios cor
de carmim demorado beijo de intenso e apaixonado amor.

Realmente, naquele momento de suprema glória e sincero gesto, nascia entre
aqueles dois seres apaixonados o firme propósito de lutarem por sua união e constituição
de seu lar que, com o decorrer do tempo, sob as bênçãos do Divino Mestre, produziria
frutos genéticos que haveriam de perpetuar sua geração, representada pelos sete filhos,
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queridos e afetuosos.
No dia seguinte, Ruth comunicou-me que seu pai estava de acordo em receber-me

em sua residência às dezenove horas.
Hoje, sete de abril de 1986, época de conturbadas interpretações, principalmente

quanto à doutrina da fé cristã, leio nos jornais a notícia divulgada pelo Vaticano sobre o
esperado documento "Instrução sobre liberdade cristã e compromissos para com os pobres",
e apoia a luta armada como último recurso para pôr fim a qualquer tipo de tirania.

O documento é, na realidade, o segundo importante pronunciamento da Santa Sé,
visando combater o que Roma considera como excessos da "Teologia da Libertação",
movimento católico predominante na América Latina, que apoia a mudança revolucionária
a favor dos pobres.

A declaração, redigida pelo Cardeal Joseph Ratzinger, chefe da Sagrada
Congregação para a Doutrina na fé, (antiga Santa Inquisição) é também uma autorizada
súmula da moderna Doutrina Social da Igreja.

O documento aprovado pelo Papa João Paulo 11reitera o compromisso da Igreja
Católica em relação aos pobres, mas procura desvincular a política dos esforços dos
católicos para ajudar os necessitados. Este documento não menciona especificamente o
marxismo, mas faz veemente pregação contra a luta de classes, o totalitarismo e o
coletivismo. Inclui também um tema favorito do atual Sumo Pontífice: uma advertência
contra o desenfreado capitalismo e o individualismo excessivo. Os empregadores, segundo
o documento, estão obrigados a colocar o bem-estar dos trabalhadores acima do aumento
dos seus lucros.

Em 1984, uma análise do Vaticano condenou severamente os "desvios" da Teologia
da Libertação, especialmente o reconhecimento da luta de classes que, a critério da Santa
Sé, implicava na identificação com análises e propostas marxistas.

A chamada Teologia da Libertação é, por sua vez, o fruto nascido dos ventos
renovadores que oxigenaram a Igreja, no início da década de sessenta, com o Concílio
Vaticano 11e as Encíclicas "Mater el Magistra" e "Pacem in Terris", do Papa João XXIII.

Não posso deixar de registrar que nos dias atuais continua a perigosa guerra fria
entre o mundo capitalista e o comunista; de um lado os norte-americanos e do outro os
russos que, sob velada disputa, na condição de super potências, fomentam, através do
incentivo, a luta armada em diversos países e no próprio continente americano. O exemplo
é a luta entre Honduras e Nicarágua que poderá resultar num conflito de sérias
conseqüências para toda as nações daquela região.

Voltemos às "reminiscências":
Minutos antes da dezenove horas do dia aprazado do mês de outubro de 1944, lá

fui eu ao encontro da família da Ruth, para conhecê-Ia e expor ao seu pai as minhas
intenções com respeito à sua filha.

Waldemar Gomes Ribeiro, sua esposa Ana do Espírito Santo Dâmaso, juntamente
com seus filhos José Egídio, Maria das Mercês, Laura, Lourdes e Antônio receberam o
pretendente da Ruth com carinhoso acolhimento e imediatamente percebi que entre minha
pessoa e os demais estava se iniciando duradoura e afetiva amizade.

Waldemar, homem de sólida e integra personalidade e formação, desde o primeiro
momento, impressionou-me sobremaneira pelo relato de certos episódios de sua vida,
toda ela dedicada à família, ao trabalho e ao progresso da comunidade sanjoanense e
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principalmente pelas corretas atitudes assumidas durante o período de sua carreira na
antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas. Filho de Manoel Gomes Ribeiro, um dos cincos
primeiros maquinistas convidados a trabalhar na E.EO.M., fundada e sediada em São João
Del-Rei, e de Júlia Gomes de Freitas, de cuja união nasceram cinco filhos, sobrevivendo
deste total, Waldemar, Lourival e Manoel.

O pai daquela que em futuro próximo seria minha esposa, nasceu em Além Paraíba,
no Estado de Minas Gerais, no dia 31 de janeiro de 1893.

Com o falecimento de seu progenitor em fatal acidente ferroviário, cedo começou
a trabalhar, com sete anos de idade apenas, como menino de recados do Sr. Frederico Osbome,
chefe da locomoção da E.ECO., lá pelos idos de 1900, no início do século.

Em 1904, conforme consta de sua Fé de Ofício, entrou em definitivo para a Estrada
de Ferro Oeste de Minas, na qualidade "aprendiz de ajustador" e, por incrível que pareça,
sem vencimentos, como era costume naquela época.

A família do falecido maquinista Manoel Gomes ficou completamente
desamparada pois, não existia, no início do século pelo menos na E.ECO., qualquer
seguro de previdência social.

Amparados por amigos e com fruto do trabalho do "menino de recados", inteligente
e dinâmico já aos sete anos de idade, pôde a família de Waldemar Leme a chefia da
locomoção e vendo naquele adolescente dedicação e amor ao serviço, o transferiu para a
"Tração", na função de limpador, sendo em 1911 promovido a foguista.

Em 1913, devido à estima de seus chefes e a grande habilidade demonstrada no
ofício, embora ainda menor de idade, é nomeado "maquinista" da E.EC.O. Na
oportunidade, sendo menor, foi necessário que os engenheiros Dr. Assis Ribeiro e Paes
Leme assinassem termo de responsabilidade perante o Ministério da Viação e que foi
realizado pelos dois chefes, amigos e admiradores de Waldemar, tendo em vista sua alta
capacidade e responsabilidade no exercício da função.

Ao unir-se ainda em 1913 pelos laços do matrimônio com Ana do Espírito Santo
Dâmaso, sanjoanense de nascimento, ainda assim em momento algum se descuidou do
auxílio à Dona Júlia, sua progenitora, e de seus irmãos Lourival e Manoel, os dois últimos
que muito ficaram a dever ao mano Waldemar, que procurou educá-los e encaminhá-los
para a prestação do trabalho na E.ECO, no início de suas carreiras.

A primeira Grande Guerra exigiu muito do transporte ferroviário, pois quase na
sua totalidade, a mercadoria, principalmente a carga pesada, era, na época, transportada
por estradas de ferro e com este fato, o desgaste do material ferroviário era enorme, exigindo
dos responsáveis pela sua manutenção grande dose de esforço e imaginação para manter
os trens de carga e passageiros funcionando. Como quase todo o material, como locomotivas
e as peças de reposição eram importadas, decidiu a Diretoria da Oeste de Minas enviar aos
Estados Unidos da América o engenheiro Dr. Paes Leme, técnico dos mais abalizados da
ferrovia, com a finalidade de adquirir material para reposição. Lá chegando, encontrou
Paes Leme todo o esforço americano dedicado à fabricação de material bélico, somente
conseguindo comprar uma "máquina" de bitola de metro que foi adaptada à bitola de 0,76
centímetros para poder rodar sobre os trilhos da ferrovia sanjoanense.

Ao descrever os episódios de sua atribulada, mas bela existência, verifica-se a
íntima ligação de Waldemar Gomes Ribeiro com epopéias da própria história da centenária
Estrada de Ferro Oeste de Minas - "E.EO.M.", que depois tomou o nome de Rede Mineira
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de Viação, R.M. v., e hoje está integrada na Rede Ferroviária Federal. Verifica-se em certos
trechos a sua participação em fatos quase inéditos e desconhecidos dos historiadores,
porque foram acontecidos e não divulgados pelos responsáveis na época, muitas vezes
com receio de que seus projetos não fossem referendados, dado o arrojo dos valentes
pioneiros que se esforçam com denodo para que a ferrovia não corresse o risco de
paralisação por falta de material de reposição, durante a primeira grande guerra. Fato
notável e comprobatório desse nosso raciocínio é a narração abaixo:

Ao regressar de sua viagem aos Estados Unidos, o engenheiro Paes Leme lança a
idéia inédita, junto a seus colaboradores de construir-se nas oficinas da ferrovia Oeste de
Minas, em São João Del-Rei, uma locomotiva aproveitando o material velho existente em
depósitos e a excelente habilidade de mão-de-obra dos mecânicos da ferrovia, com a
finalidade primeira de, libertando-se das importações, começar a dar a E.F.O.M. e à própria
nação as necessárias condições primeiras de sua futura auto-suficiência na fabricação de
material ferroviário.

A concepção, dado o seu arrojo lá pelos idos de 1918, teve, lógico, diversos
obstáculos, mas com a autorização da diretoria da velha E.F.O.M. - Estrada de Ferro Oeste
de Minas, e com a confiança de seus subordinados, iniciou-se a construção e montagem
da máquina projetada. Aproveitando uma caldeira velha, procurando fabricar todo o restante
do material, foi possível construir nas oficinas da ferrovia, em São João Del-Rei, no ano de
1920, uma locomotiva que tomou o número 55.

Logicamente, pela competência profissional e confiança nele depositada, o
maquinista escalado para efetuar as provas iniciais de funcionamento da locomotiva
"no55" foi o saudoso e dinâmico Waldemar Gomes Ribeiro. Na antiga E.F.O.M , depois
Rede Mineira de Viação, hoje Rede Ferroviária Federal, Waldemar prestou outros relevantes
serviços até que, em 1930, aposentou-se, premido por injustas perseguições de diretores
da época.

Como cidadão, foi um homem extremamente progressista, criando novas fontes
de empregos, através de sua iniciativa pessoal ou participação em diversos
empreendimentos na comunidade sanjoanense.

Recebeu merecidamente o título de cidadão sanjoanense pela sua excepcional
ação comunitária, que dignificou em vida a terra de sua amada esposa, filhos, netos e
bisnetos, vindo a falecer, depois da bela e honesta existência, aos oitenta e seis anos de
idade, em 18 de dezembro de 1979, recebendo como homenagem póstuma de
reconhecimento umas das ruas da cidade o seu nome.

E assim, depois de meu primeiro contato com a família da Ruth e ela com a minha,
embora papai achasse que era muito cedo para que eu me compromissasse a ponto de
propôr casamento, fiz sentir a minha primeira namorada que nosso trato era válido e, logo
que completasse vinte e um anos, haveríamos de nos casar.

Lembro-me também da vida "boêmia" em São João Del-Rei, época que existiam
os "cabarés", hoje vulgarmente chamados de "boates". Logicamente, aos sábados à noite,
eu, João e Gipino, meus primos, acompanhados de outros amigos em plena juventude,
efetuávamos o nosso giro boêmio, em busca das "mariposas" da noite, na Rua da Cachaça
e Cassoco, terminado a noitada lá pela madrugada, no "Salão Azul" e outras casas noturnas
existentes. Curioso, e que até hoje relembro com saudades e próprio da mocidade, era o
fato de, ao sairmos do "cabaret" rumo às nossas residências, depois de uma noite de
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alegria despreocupada, já de madrugada, cansados e inebriados, sem excesso pelos "cubra-
libre" ingeridos e, portanto, eufóricos, encontrávamos grupos de senhoras, principalmente
idosas, compenetrados do momento, rumo à "missa das Almas" que era celebrada
invariavelmente às cinco horas da madrugada. Em sinal de respeito, parávamos de efetuar
a "algazarra" e seriamente cumprimentávamos, com caloroso bom dia, as piedosas damas.

O tempo passa depressa e, em 1945, na Europa, nos campos de batalha, na Itália,
precisamente em 30 de abril, a gloriosa Força Expedicionária Brasileira conquista, depois
de renhida luta, mais uma vitória, ou seja, a 148" Divisão de Infantaria Alemã rende-se às
tropas brasileiras. Em maio de 1945, depois de cinco anos de luta, deixando um saldo de
50 milhões de mortes entre militares e civis, o continente europeu, praticamente destruído,
graças aos desígnios de Deus, terminava oficialmente a Segunda Guerra Mundial, com a
vitória dos aliados, ou melhor, das forças democráticas sobre a terrível e maléfica aventura
iniciada por Adolf Hitler, de levar o povo alemão à conquista da supremacia mundial,
chegado ao cúmulo da loucura de impôr uma política de genocídio de próprios judeus
alemães e que, no final, resultou no extermínio de, aproximadamente seis milhões de
judeus, entre outras alucinações do "Fuhrer", criador do Terceiro Reich.

O fato histórico começou a acontecer no dia 30 de abril, quando se suicida Hitler
e o almirante Karl Donitz assume o poder na Alemanha, logo reconhecendo que a situação
era a pior possível, tratando, em seguida, de dar plenos poderes ao general Jodl, para
negociar com o supremo Comandante das forças aliadas a rendição incondicional, imediata
e simultânea de todas as tropas alemãs.

Embora de fato a Segunda Guerra Mundial tenha terminado oficialmente em oito
de maio, na Ásia o conflito continuou e somente veio a terminar com as explosões das
primeiras bombas atômicas lançadas nas cidades de Hiroshima e Nagazaki, situadas no
Japão.

Finalmente, a almejada "Paz" democrática voltava a reinar, mas seria igualmente
o início de profunda transformação na política internacional, que prossegue até hoje.

Lembro-me que no Brasil, em edições extras, os jornais e as emissoras irradiavam
a excepcional notícia de alívio: "A guerra acabou" e o famoso Repórter Esso, da Rádio
Nacional do Rio de Janeiro, iniciou a informação com uma frase solene: "Calaram-se os
canhões."

Em julho de 1945, começavam a regressar ao Rio de Janeiro as primeiras tropas
brasileiras que lutaram, brava e heroicamente, nos campos de batalha, na Itália. Em especial,
em São João Del-Rei, sede do glorioso II Regimento de Infantaria, o povo vibrava de
alegria com o regresso da tropa expedicionária trazendo a glória da vitória e a saudade dos
nossos heróis tombados. A Pátria brasileira e, em especial, os sanjoanenses estavam
orgulhosos de seus filhos e conterrâneos. Os Febianos sanjoanenses foram festivamente
recebidos em São João Del-Rei no dia 04 de outubro de 1945, através da missa celebrada
em Ação de Graças, ocasião em que o Monsenhor José Maria Fernandes pronunciou belo
e comovente sermão, na escadaria da Igreja de Nossa Senhora das Mercês.

Em novembro do mesmo ano, por decreto do Presidente da República, o II R.I.
passou a denominar-se "Regimento Tiradentes".

Ainda em novembro daquele ano, recebi uma carta afetiva de vovó Frederica,
onde reclamava de meu silêncio e minha ausência durante três anos, nos quais não me
comuniquei com a família Kubitzky. Mal sabia minha vovó que meu silêncio tinha sido
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gerado pelo intenso convívio apaixonado com Ruth que, no ano seguinte, seria minha
esposa e futura mãe de meus queridos filhos.

Na referida carta, a inesquecível vovó Frederica lembra de episódio de minha
infância, quando tinha dez anos de idade e fui para sua casa, em São José dos Campos,
ardendo em febre e que a mesma passou noites em claro, colocando "faixa fria" em meu
corpo para que a febre abaixasse.

Quando vovó escreveu a carta em comentário, tinha 82 anos, vindo a falecer no
ano seguinte.

Ela terminou sua mensagem, com as seguintes palavras:
"Nelsinho meu querido, receba muitas lembranças e forte abraço de tua velha

amiga de infância."
Quanta poesia! Quanto significado e quanto amor, expressado pela querida e

afetuosa vovó!
Em dezembro de 1945, com um festivo almoço na residência da família da Ruth,

à Rua Paulo Freitas, 223, oficializou-se o nosso noivado, presente, entre outros, Fernando
Chade Zarur que, em breve, seria o esposo de Lourdes, uma das irmãs de minha noiva e
que, em futuro, em base de nossa sólida amizade, haveríamos de reciprocamente
considerarmo-nos como se fôssemos irmãos.

Não posso deixar de relembrar os dotes de artista plástica da irmã de minha
futura esposa, de nome Laura, e que me impressionou deveras pelos seus trabalhos de
pintura a óleo. Realmente, naquela ocasião é que despertou em mim grande sensibilidade
em tomo das magníficas obras dos pintores, como Leonardo da Vinci, que na Idade
Média, no ciclo da Renascença, representou o culto do homem pelo próprio homem.
Pintor, escultor, escritor, músico, arquiteto, engenheiro, pensador, cientista, inventor, foi
extraordinário realizador de projetos, que até hoje surpreendem admiravelmente a
humanidade como um gênio universal.

Outros artistas também sempre impressionaram-me, como Miguel Ângelo que,
com seus estudos profundos de anatomia, sua capacidade até o momento não superada,
esculpiu o extraordjnário "DAVI" e foi nos afrescos da Capela Sistina, no Vaticano, que
realmente Miguel Angelo expressou seu atormentado estado de espírito, a sua revolta, o
seu pessimismo e a sua angústia, atingindo o sublime êxtase.

Desejo citar que, em fins de 1945, através de movimento militar, foi deposto o
Presidente Getúlio Vargas. Com a realização de eleições presidenciais, foi vitorioso o
marechal Eurico Gaspar Dutra, juntamente com o Congresso eleito que transformou-se na
Quarta Assembléia Nacional Constituinte. Lembro-me também que, em 1946, durante o
governo do grande estadista mineiro Milton Soares Campos, foram eleitos, pela região de
São João del-Rei, para aAssembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Dr. Tancredo
de Almeida Neves e Dr. Matheus Salomé de Oliveira, advogados militantes, o primeiro
pelo Partido Social Democrático e o segundo pela União Democrática Nacional; no
Congresso Nacional, como Deputados Federais, a nossa zona eleitoral era representada
por dois eminentes homens públicos: Dr. Gabriel de Resende Passos e Dr. Augusto das
Chagas Viegas.

Minha amizade com meu futuro sogro, Waldemar Gomes Ribeiro, tomou-se, em
pouco tempo, sólida na medida que verificávamos que tínhamos os mesmos pendores
políticos partidários e a acentuada vocação de lutarmos com dinamismo por uma causa: o
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empreendimento justo. Dessa maneira, em meados de janeiro de 1946, convidado por
Waldemar, efetuei, em companhia do mesmo, viagem ao Rio de Janeiro, com a finalidade
de conhecer sua mãe, Dona Júlia, e outros parentes, como também iríamos rever sua filha
Lourdes que já estava casada com Fernando Zarur.

Realmente, a viagem realizada pela ferrovia Rede Mineira de Viação até a cidade
de Barbacena e de lá para o Rio, pela Central do Brasil, através de baldeação da bitola
estreita para a larga, foi muito prazerosa e a nossa estadia na Capital da República, antigo
Distrito Federal, sede do Governo da República, foi muito proveitosa.

Depois de conhecer os demais familiares de minha futura esposa Ruth, estando
hospedado no bairro Engenho Novo, ou melhor, na Rua Propícia, n046, tive oportunidade
de conhecer melhor o Distrito Federal, através de visitas aos seus maravilhosos locais
paisagísticos, como as diversas praias, Alto da Boa Vista, Corcovado, etc.

Fernando, meu futuro concunhado, nas horas de folga de seu trabalho, no Instituto
Brasileiro de Estatística - IBGE, desdobrou-se em gentilezas, fortalecendo sobremaneira
nossa amizade e convívio.

Em uma de minhas visitas, no roteiro turístico ao Museu Nacional de Belas Artes,
um fato impressionou-me deveras, ou seja, as pinturas do genial artista plástico brasileiro,
Vítor Meireles, conhecido por muitos como o pai da pintura Brasileira e que, através da
perfeição das cores e dos traços de seus pincéis, soube retratar com rara magnitude os mais
diversos episódios históricos de nossa Pátria, desde "A primeira missa no Brasil", a "Batalha
de Guararapes" e tantos outros. Paisagista extraordinário, Vítor Meireles retratou vários
aspectos, principalmente de sua cidade natal Desterro (hoje Florianópolis), capital do
Estado de Santa Catarina. Sua tela, "Uma rua da cidade de Desterro", é uma peça de rara
beleza. Também com o quadro, "São João Batista no cárcere", Vítor, em 1852, ganhou o
prêmio de viagem à Europa, onde teve oportunidade de freqüentar os ateliês dos grandes
mestres da época, em Roma, Florença, Milão e Paris, aprimorando-se no desenho, na
pintura de retratos, paisagens, temas históricos que haveriam de consagrá-lo mais tarde.

Hoje, 18 de abril de 1986, leio nos jornais que se não há propriamente desengano, há
pelo menos decepção: quem viu o Cometa Halley, acabou vendo muito menos do que
esperava. É que se montou uma grande exploração em tomo da passagem do Cometa e
criou-se uma expectativa de um objeto muito brilhante, com uma calda externa e luminosa
e nada disto aconteceu, quase nada foi visto. O espetáculo foi muito menor do que se
imaginava, pois o Halley esteve muito mais longe, em relação à sua aparição em 1910.
Agora, somente no ano de 2.062, haverá a humanidade oportunidade de observá-lo
novamente, levando-se sempre em consideração que as leis do universo são imutáveis e a
grandiosidade de 1910 deve ser reservada apenas para a lembrança das pessoas que viram,
na época, o Cometa Halley.

Trinta de abril de 1986, a partir desta data, o tempo tomou-se de lembranças,
memória e homenagem a dois grandes brasileiros, curiosamente nascidos na vetusta e
histórica cidade de São João Del-Rei e que morreram na mesma data. Um, o alferes Joaquim
José da Silva Xavier, "Protomártir da Inconfidência", patrono da nacionalidade. Outro,
Tancredo de Almeida Neves, pai da Nova República.

O País estará relembrando a data de singular importância que envolve o martírio
dos dois patriotas, justamente no momento em que o governo e o povo brasileiro buscam
Superar os graves problemas econômicos e sociais que afligem toda a nação.
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. Vinte e.nove de abril de 1986. Ocorre o primeiro grave acidente de enorme proporção
m~ndlal, ocasIOnado na Usina Nuclear Soviética de "Chernobyl", perto da cidade de
KI.ev,.propagando radioatividade por mais de mil e quinhentos quilômetros, atingindo
pnnclpalmente todos os países escandinavos.

O grande acidente ocorrido na Usina Nuclear na Ucrânia - URSS, desnuda a
tragédia da desproporção humana. Um ser pacífico pode morrer sem saber de nada
simplesmente atingindo por radiações emanadas de usinas, rompidas a milhares d~
qui!ômetr~s de distância. Tan.to é verdade que a dilaceração das centrais de Chernobyl
esta expelindo nuvens de radiações em todas as direções da Europa e que poderá, sem
sombra de dúvida, contaminar outros continentes como a própria América do Sul.

Os efeitos do acidente, pela lógica, poderão perdurar por vários anos sem que se
pos,sa determinar os ~nestos desdobramentos sobre os seres humanos. Em outras palavras:
esta n.a hora de refletir e reexaminar, em âmbito internacional, o perigo da viabilidade da
energia nuclear no mundo: o feitiço não virar contra o feiticeiro? Valerá a pena continuar a
desenvolver esta energia em face dos tremendos e mortíferos riscos que os reatores nucleares
poderão ocasionar em futuro?

Ainda em abril de 1986, os jornais publicam a notícia que, em Minas Gerais,
~r~cisam~nte. em Belo Horizonte, no hospital Felício Rocho, foi realizado com completo
eXlto o pnmelro transplante "cardíaco" no Brasil, em uma mulher, exatamente em Geracina
Faria Franco, pela equipe do Dr.Carlos Figuerôa. O estado de saúde da paciente é excelente.

Registrados os fatos acima, voltemos ao ano de 1946, no qual três episódios
marcaram sobremaneira a minha existência e, naturalmente, de minha noiva, Ruth.

O primeiro foi exatamente no mês de março, quando, por força de lei, apresentei-
me no Regimento Tiradentes 110R.L, para prestar o serviço militar e cheio de entusiasmo
para servir a minha Pátria, através do glorioso Exército Nacional. Mas qual não foi minha
surpresa quando, justamente com meu primo, João Lombardi Filho, entre outros, fomos
dispensados por "excesso de contingente". No momento em que me foi comunicado a
decisão,.fi.quei :isivelmente chocado e desiludido, pois desejava prestar o serviço militar.
Procurei Imediatamente o Capitão Ventura, meu conhecido, e expliquei-lhe minha
decepç~o por se.rexcluíd? sem ter tido a oportunidade de servir com orgulho e patriotismo
no herOlco Regimento Tiradentes, um de meus sonhos de jovem.

O capitão Domingos Ventura Pinto, também surpreso com minha reação, olhou-
me e exclamou: .Lombardi, a sua revolta é inédita pois, pelo que consta, quase todos os
moç?s na sua situação ficam altamente satisfeitos quando excluídos por excesso de
contingente.

Educada e respeitosamente, respondi que, ao contrário, meu senso de amor à Pátria
me vocacionava naquela etapa de minha mocidade ao desejo ardente de ser um soldado
brasileiro e de, na árdua tarefa diária dos serviços de "caserna", aprender amar e defender, se
necessário, o solo pátrio com o sacrifício de minha própria vida.

. Diga-se .de passagem sempre nutri em minha mente admiração pela vida militar,
pOIS, quando cnança, ficava embevecido horas e horas a brincar com "soldadinhos de
ch~mbo", colocando-os em formação de batalha e admirando com forte simpatia os seus
umformes, os canhões e o garbo de seus cavalos, em formação de marcha para o desfile.
. Se~sível ao :neu desejo e entusiasmado com meu firme propósito, propôs-se o
Ilustre ofiCiaI a expor ao Comandante do Regimento Tiradentes, Coronel Pinho, o qual,
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depois de ouvir o Capitão Ventura, sensível igualmente ao meu apelo patriótico, autorizou
a minha inclusão nas fileiras do heróico e glorioso Regimento.

Recordo-me com profunda saudade do digno Capitão Domingos Ventura Pinto
que, a exemplo de tantos outros brasileiros ilustres, lutou nos campos de batalha .na Itália,
defendendo, com o risco de vida, os ideais democráticos de liberdade e herOicamente
contribuiu para derrotar Hitler e seus seguidores, na louca aventura de demonstrar, pela
força das armas, ao mundo a suposta supremacia racial do povo alemão, que, iludido pelo
fanatismo alucinante de seu "Fuhrer", tantos males causaram à humanidade, ceifando
milhões de vidas inutilmente. O Capitão Ventura, de ilustre família de militares
sanjoanenses, foi meu primeiro comandante de cia e, mais tarde, durante as diversas
etapas de minha vida, inclusive política, sempre prestigiou-me com seu apoio e fraternal
amizade e durante a sua brilhante carreira militar. Até hoje lembro-me com profundo
respeito daquele oficial que ensinou-me a rígida e exemplar disciplina militar, que foi um
dos fatores preponderantes na formação de minha personalidade.

Aquela que seria a mãe de meus filhos futuros, compreendendo meu alto espírito
de amor à Pátria brasileira, desde o primeiro momento, apoiou totalmente a minha atitude
e incentivou-me no período em que prestei o serviço militar.

Dessa maneira, fui incorporado, em 02 de março de 1946, ao Regimento de
Infantaria, tomando o n"798 e excluído em 13 de março de 1947, na graduação de 30

Sargento para a reserva. .
Durante o período em que efetuei o Serviço Militar, juntamente com outros Jovens

provindos de diversos recantos do estado Minas Gerais, tive a oportunidade de conviver
com diversos superiores, como o fraternal amigo Tenente Gentil Palhares, que também
serviu na EE.B., militar por vocação e homem de letras nas horas vagas que, através de
diversas publicações, imortalizou-se perante a história com a publicação do documentário
sobre as ações do no R. L, 6 o E. e 10R. L, nos campos de batalha da Europa, cuja epopéia
foi narrada com riqueza de citações dos acontecimentos heróicos, batizados com o título
de "São João Del-Rei ao Vale do PÓ" e, mais tarde, também com a publicação, entre
outros do livro "A morte de Frei Orlando" e "De Tomé Portes a Tancredo Neves".

, Não poderia deixar de relembrar igualmente de meu companheiro de farda, o hoje
ilustre Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dr. José da Costa Loures,
que naquela época, juntamente com outros jovens companheiros, cheios de ideais e de
amor à Pátria, servindo nas fileiras do glorioso Exército Nacional, com entusiasmo varonil
acumulávamos planos para o futuro promissor e repleto de esperanças.

O seoundo episódio aconteceu justamente em 14 de maio de 1946, no dia em
que comple~ei minha maioridade, aos vinte e um anos. Nesse dia, marcamos, eu e
Ruth, a data de nosso enlace matrimonial, que seria realizado no mês de setembro
daquele ano.

Rdulto
Em julho de 1946, no dia primeiro, fui promovido a cabo, por ter sido classificado

nos exames finais do curso e transferido para a Cia. Extra como cabo contador do
Almoxarifado do II R.L; no mesmo mês matriculei-me no curso de sargentos e das
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minhas Alterações, entre outras, consta que, em 25 de agosto, prestei o juramento à
Bandeira Nacional e, dos meus assentamentos, consta também que fui louvado pelo l°
Tenente Intendente Augusto de Barros Lovaglio, nos seguintes termos: "Por ter
concorrido na esfera de suas atribuições para que o almoxarifado e rancho se
apresentassem condignamente por ocasião da visita de oficiais americanos ao Regimento
Tiradentes."

O terceiro episódio ocorreu justamente em setembro do mesmo ano, ou seja, no
dia 21 deveria casar-me, conforme os proclamas da Igreja, com Ruth Gomes Ribeiro e,
qual não foi minha surpresa quando levei ao conhecimento de meu comandante, Tenente
Lovaglio, que iria unir-me matrimonialmente, o referido advertiu-me que devido ao
R.D.E., ou melhor, Regulamento Disciplinar do Exército, eu, na condição de cabo do
exército, explicando, como "Praça", estava impedido de contrair matrimônio, sob pena de
ser preso a bem da disciplina. No momento fiquei chocado com a notícia, pois os convites
tinham sido expedidos, os papéis estavam prontos no Cartório do Registro Civil, cujo
titular era o ilustre poeta Venâncio Castanheira Filho, a quem dedicaria, em futuro,
admiração e amizade pelos seus altos dotes culturais.

Mas, refeito do susto, novamente procurei o meu amigo e superior, Major Domingos
Ventura Pinto, para relatar-lhe o meu desapontamento. O Major Ventura Pinto, olhando-
me de cima para baixo e muito seriamente, exclamou: Lombardi, você não tem jeito; você
não insistiu para servir no exército? Pois deveria ter lido o R.D.E. e inteirado que "praça"
não pode contrair matrimônio. Portanto, transfira o enlace para quando você for excluído
por ter concluído o Tempo de Serviço Militar.

Ainda tenso pelas conseqüências de meu ato impensado, respeitosamente expus
ao Major que já havia comprometido com minha palavra à minha noiva e, sob pena de
arcar com as conseqüências, não poderia, naquela altura dos acontecimentos, voltar atrás
e transferir a data das núpcias pois, não seria correto com ela e muito menos com a
sociedade sanjoanense, que já estava ciente da data.

Mais uma vez valeu-me a compreensão e a amizade que me dedicava o digno
Major Ventura, pois sentindo a minha sinceridade e honestidade de propósitos, depois de
refletir por alguns momentos, disse-me: Cabo Lombardi, se você deu a sua palavra e a
situação é irreversível, "que se realize o casamento".

Vou falar e solicitar tolerância ao seu Comandante, mas sob uma condição: você
não deve convidar para o enlace nenhum companheiro de "caserna", muito menos oficiais
e sargentos e saiba que se chegar ao Regimento alguma notícia oficial, eu mesmo o
mandarei prender e digo-lhe mais: conheço o Waldemar Gomes Ribeiro, que foi
companheiro de meu saudoso pai na "Ferrovia Oeste de Minas", você tem sorte, rapaz,
pois trata-se de exemplar família sanjoanense.

No dia 21 de setembro de 1946, às 10 horas, eu e Ruth perante Venâncio Castanheira
Filho, Oficial do Registro Civil e Escrivão de Paz e do João Evangelista Pequeno, saudoso
e sempre lembrado Juiz de Paz do município de São João Del-Rei, perante testemunhas,
contraímos oficialmente de acordo com a Lei, nosso matrimônio. No civil foram padrinhos
Mário e Elza Lombardi, de minha parte, e Manoel Gomes Ribeiro e senhora, da parte da
Ruth.

Infelizmente, meu saudoso pai, por ser contrário ao meu casamento, não por ser a
Ruth, mas porque acreditava que eu era muito jovem par assumir tamanha responsabilidade,
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não compareceu ao Cartório na hora da cerimônia. O fato entristeceu-me sobremaneira.
Às treze horas, na enorme garagem da residência de Waldemar, meu sogro, foi realizado

farto almoço, em que compareceram os padrinhos, familiares, amigos e autoridades
representativas da região, entre eles, o Dr. Tancredo de Almeida Neves, representando uma
facção política, o antigo Partido Social Democrático e, de outro lado, Dr. Matheus Salomé de
Oliveira, representando a União Democrática Nacional, como também o Partido Republicano,
este representado pelo Dr. Braga.

Naquele tempo em que a mesa era farta, era usual os pais da noiva oferecerem um
banquete para familiares e pessoas representativas do município, presentes os nubentes.

Na hora dos brindes, ao espocar do "champanhe", usaram da palavra os ilustres e
consagrados advogados, Tancredo de Almeida Neves e Matheus Salomé de Oliveira,
tecendo elogios às famílias Lombardi e Gomes Ribeiro, que, por força insondável do
destino, uniam-se através do enlace matrimonial de Nelson com Ruth e que, com as
bênçãos de Deus, haveriam de ser felizes, constituindo, em futuro breve, numerosa "prole"
para alegria geral dos presentes e principalmente de seus pais. Quero registrar que papai,
convencido pelo saudoso líder familiar, meu tio João Lombardi, já tinha me abraçado e
dado sua bênção à união de seu primogênito com a prendada Ruth e no final das saudações,
juntamente com meu sogro, encontrava-se visivelmente emocionado.

Às 17:00 horas, quando encontrava-me junto ao altar da igreja de São Francisco,
aguardando a chegada da noiva para a celebração do ato religioso de nosso enlace, para
surpresa minha, divisei entre os presentes o estimado Major Ventura, em companhia do
Tenente Eurico, outra grande amizade conquistada por ocasião em que tive a felicidade
de servir à minha pátria, nas gloriosas fileiras do hoje "Batalhão Tiradentes".

Realmente, foi um dos supremos e emocionantes momentos de minha vida, quando
do altar mor verifiquei que ao som harmonioso da "Ave Maria", cantada pela esposa de
Manoel Gomes Ribeiro, excelente soprano, minha Ruth, acompanhada pelo seu pai, entrou
na Igreja, encaminhando-se ao meu encontro. Lembro-me também com enorme afetividade
que uma das damas de acompanhamento era minha sempre saudosa irmã Silvia, que fazia
par no altar com Antônio, irmão da Ruth.

A existência humana, quando pela suprema Onipotência Divina, avança no tempo,
sem sombra de dúvida "recordar é viver novamente" momentos de intensa saudade e
alegrias, mas igualmente de tristes recordações, principalmente, este é o ciclo da vida e
insondáveis são os desígnios de Deus.

Portanto, ao beijar as faces de minha esposa, depois da sagrada declaração do
padre celebrante de nosso enlace matrimonial, naquele justo momento em que exclamou:
"Eu os declaro marido e mulher até que a morte os separe", senti que uma nova e importante
etapa iniciava-se em minha vida, para mim e minha jovem consorte.

Aos vinte e um anos de idade, senti o peso da responsabilidade, mas com coragem
e a fé inquebrantável no Criador, tinha a certeza de vencer, pois conscientemente estava
constituindo meu lar e meus planos estavam delineados para um futuro promissor.

Lembrei-me também das afirmações do célebre Monteiro Lobato, quando
declarou que há três idades para o ser humano: de zero a vinte anos, quando ele sonha,
de vinte a quarenta, quando ele realiza e de quarenta aos sessenta, quando vai gozar ou
Usufruir daquilo que plantou ou acumulou. Eu estava certo que haveria de vencer.
Operário, lavrador, técnico ou doutor, não importa, todos são úteis à comunidade

85



UMA JANELA PARA O PASSADO "Reminiscências" NELSON JOSÉ LOMBARDI

~-

brasileira. O que vai realmente contar no final é a sua dedicação ao que faz, a
responsabilidade que tem e o amor ao que escolheu. Somente isso, pois já estava certo
naquela época que preguiçosos, desatenciosos e covardes jamais haveriam de vencer na
escala social, política, funcional ou econômica. Eu estava certo igualmente que só
~hegam a receber a cor~a de louros os que vencem e se destacam no ciclo da vida. E por
ISSO,para chegar a um fmal feliz e tranqüilo, conscientemente, naquele justo instante de
meu matrimônio, eu estava começando a caminhar juntamente com aquela que eu havia
escolhido para companheira, rumo ao futuro, cheio de esperanças e com inabalável
certeza de algum dia, honrando a Pátria, a família e dentro dos preceitos cristãos, vencer
na vida e ser útil à sociedade.

Ao escrever estas notas, no dia 15 de maio de 1986, recebo o convite para exercer
a Presidência do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais, do
qual sou associado e faço parte do quadro de aposentados. Em conseqüência de ter
aceitado a incumbência, juntamente com o ilustre colega, ex-deputado DI'. Ruy da Costa
Vai, fomos eleitos pelos membros do Conselho Deliberativo do IPLEMG, para exercer os
cargos de Presidente e Diretor Financeiro, respectivamente.

Consciente de minha responsabilidade, propus aos associados do Instituto
Previdenciário que haveria de iniciar um trabalho de equipe para racionalmente
alcançarmos os objetivos do IPLEMG, baseados nos seguintes itens:

1- Aplicação, com segurança, dos recursos financeiros disponíveis, objetivando
melhores rendimentos.

2- Lutar para conseguir, junto ao Governo Estadual, a necessária complementação
da reserva técnica financeira atuarial.

3- Realização da unificação de benefícios com a uniformidade da Legislação.
4- Acelerar o andamento da construção do Edifício Sede do IPLEMG.
5- Aumentar o leque de benefícios aos associados no setor de saúde, com a necessária

conquista da Assistência hospitalar.
Diga-se de passagem que realmente, mais uma vez, o insondável destino determinado

pelo Divino Arquiteto, colocou-me frente a uma luta que não seria fácil, mas com a audácia
e determinação próprias de minha personalidade haveria de consciente de minhas
res~onsabilidades, levar a bom terno a nova e honrosa missão. Jamais imaginei que o destino,
na Idade ~e,s~ssenta.e um an?s, reservasse-me a difícil tarefa de dar continuidade à construção
de um edIflclo de vmte e seIS andares, que depois de terminado abrigaria a sede do Instituto
em dois andares e o restante do prédio, com convênio assinado, passariam, mediante aluguel,
a ser o "Anexo" da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Com enorme fé em Deus e inabalável determinação, aceitei a incumbência e a
levarei em busca de resultados positivos.
.. Voltando à época de meu enlace matrimonial, depois da celebração do ofício

relIgIOSO,eu e Ruth, após recebermos as felicitações na própria Igreja de São Francisco de
Assis, como era costume, participamos de uma recepção organização pelo pai de minha
esposa em sua residência.

E assim inicia-se importante etapa de minha existência, tendo como companheira
amorosa e dedicada, a futura mãe de meus filhos, moça irradiante, a inesquecível Ruth.

Ainda em 1946, fui testemunha involuntária de um fato, que acredito deve ser
relatado: Estava no escritório da Fiação e Tecelagem Matosinhos, em visita ao meu tio
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João Lombardi , quando entrou o Dr. Tancredo de Almeida Neves, que na época era
advogado daquela indústria. Depois dos respectivos cumprimentos, houve o seguinte
diálogo entre meu tio e DI'. Tancredo:

Disse meu tio:
- Como é Tancredo, você será ou não nosso candidato a Deputado Estadual?
Respondeu Tancredo:
_Coronel João Lombardi (o termo Coronel, na época, era costume para designar as

pessoas de projeção e principalmente de sólidos recursos financeiros), infelizmente para
ser candidato falta-me um fator essencial para a campanha, ou seja, recursos financeiros.

Respondeu em seguida meu tio: Ora Tancredo, se for somente isso, está resolvido.
Eu financiarei, juntamente com outros amigos, a sua campanha. Procure o DI'. Augusto
Viegas e formalize a sua candidatura.

Logo após o nosso enlace, eu e Ruth fomos residir à Rua Maria Tereza, nlYJ9,
montamos nosso lar, simples, mas com relativo conforto.

Em 13 de março de 1947, fui excluído das fileiras do 110 Regimento de Infantaria
por ter concluído o tempo de serviço militar, com a graduação de terceiro sargento para a
reserva. Relembro com saudades daquele período de minha existência no qual, servindo
meu amado Brasil, completei, através da disciplina, do respeito aos superiores e da coragem
na defesa do solo Pátrio, minha formação de caráter, que até hoje norteia minha conduta
perante a sociedade.

Hoje, dia 25 de maio de 1986, recebo com profundo pesar a notícia do falecimento
de minha querida, afetuosa, tia Itália, aos oitenta e três anos de idade, na cidade de São
Paulo. Nesta altura da vida, é a penúltima irmã de minha mãe e, de todos os irmãos do lado
materno, somente resta viva a tia Bianca, casada com Frederico Seeber.

Tia Itália, a terceira das irmãs de mamãe Sylvia. Em vida, como característica
própria dos De Martinos, sempre foi afetuosíssima com a família, embora tenha tido uma
vida atribulada e, devido ao seu gênio extrovertido, tenha no final da existência
permanecido solteira, morando sozinha, mas sempre assistida em todas as horas pela sua
irmã Bianca, cunhado Carlito e seus queridos sobrinhos Sérgio e Cláudio.

Dia 06 de junho de 1986, no momento de prosseguir minhas notas, chega-me a
notícia através da televisão, que o Brasil, ou melhor, o mundo, perde lamentavelmente
com o falecimento de Augusto Ruschi um grande naturalista, cuja vida voltada para a
natureza em todo o seu esplendor foi uma poesia, decantando os seres vivos e vegetais, as
paisagens e até as nuvens entravam em suas preocupações. Combatido por uns e apoiado
por outros continuava em suas pesquisas amando os passarinhos e as plantas, preservando-
os contra a sanha destruidora do mundo de hoje. Lembro-me que num certo período da
vida de Ruschi, o instante inesperado aconteceu. Assis Chateaubriand, gênio brasileiro,
empolgou-se com o trabalho desenvolvido por Ruschi e o milagre efetivou-se. O modesto
sábio capixaba extrapolou as fronteiras de seu Estado e tornou-se nome nacional. Através
da campanha incentivada por Chateaubriand, beija-flores foram espalhados Brasil afora
pelas mãos de Ruschi e pela pena de "Chatô". Repovoou as matas e as cidades com
"colibris", pássaro em vias de extinção. Promoveu a flora encantando o mundo com
orquídeas singulares e excepcionais.

Augusto Ruschi, o naturalista, subiu aos céus, ele próprio declarou "cercado de
beija- flores".
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Hoje, 10 de junho de 1986, dia de Portugal, e em homenagem aos irmãos lusos,
desejo falar de um legado dos portugueses ao mundo lusíada: as Santa Casas de
Misericórdia, instituição pia e pública. Rezavam as Ordenações do Reino de Portugal que
o dever das Casas de Misericórdia era "curar enfermos, dar cama para eles, vestir ou
alimentar pobres, reunir cativos, criar enjeitados, agasalhar caminhantes pobres, dar
educação aos órfãos, esmolas aos necessitados, sepultura para os mortos, entre outros.
Para tanto, possuíam a proteção do Rei, nela não interferindo prelados ou juizes sem
expressa autorização pessoal do soberano.

A primeira Santa Casa de Misericórdia do mundo lusitano foi fundada, no dia 15
de agosto de 1498, no Claustro da Sé de Lisboa, sob a proteção de Nossa Senhora da
Piedade, criando-se a Confraria da Misericórdia, sob a inspiração do célebre Frei Miguel
de Contreiras, confessor da Rainha Dona Leonor.

A primeira Santa Casa de Misericórdia do Brasil foi a de Santos, fundada por Brás
Cubas, em 1540. Em Minas Gerais, a primeira Santa Casa foi a de Ouro Preto, fundada em
1734 e a segunda, salvo engano, foi a de São João Del-Rei, no ano de 1765, pelo Irmão
Manoel Jesus Fortes. Tanto uma como a outra, até hoje através dos séculos, prestam
relevantes serviços às comunidades no campo da assistência hospitalar e de amparo aos
desvalidos.

Voltemos às reminiscências:
Ao ser excluído do serviço ativo do exército por conclusão de tempo, encontrei-me

diante de um dilema: Ruth tinha tido um insucesso durante o período de gestação de nosso
primeiro filho e eu encontrava-me desempregado. Nesse entretempo, meu pai, em sociedade
com meu tio João Lombardi e o mecânico Braúlio Narciso, tinham constituído uma empresa
para explorarem garagem e oficina mecânica de veículos, com a denominação de "Garagem e
Oficina São João", situada na Praça Visconde de Ibituruna, na cidade de São João del-Rei,
sendo a razão social José Lombardi Filho & Cia. Ltda.

Acontece que, embora minha situação fosse aflitiva, não me foi possível retomar
a trabalhar com meu pai, pois o mesmo encontrava-se ainda ressentido com o fato de eu ter
contraído matrimônio contra a sua vontade.

De minha parte, jovem e cheio de orgulho, sentido-me ferido em meus brios,
também não o procurei, ao contrário, combinei com meu sogro Waldemar para abrigar
minha esposa e a mim até que eu arranjasse emprego e pudesse reequilibrar minha vida
financeira. Waldemar e Dona Saninha, minha sogra querida, no mesmo momento, abriram
as portas de sua residência para, com carinho e intenso afeto, nos abrigarem naquela
emergência.

Fernando e Lourdes, cunhado e irmã de Ruth, que já estavam casados, naquela
oportunidade encontravam-se em São João Del-Rei, em visita aos familiares. Lembro-me
bem que Fernando, ao tomar conhecimento de minha situação de desemprego, propôs que
eu devia procurá-lo no Rio de Janeiro, pois acreditava, como bom descendente de libaneses,
que naquela época, década de quarenta, tendo em vista as dificuldades de transporte no
meio rural, eu devia adquirir nos atacadistas comerciais do Distrito Federal boa quantidade
de mercadoria, transportá-la para São João Del-Rei, comercializá-Ia na zona rural e dessa
maneira ter um bom lucro que serviria para o sustento meu e de minha esposa, propondo-
se finalmente a financiar as primeiras negociações.

Aos vinte e dois anos, cheio de sonhos e da fé inquebrantável de vencer na vida, não
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pensei duas vezes e aceitei a proposta. .A' • ., •

Infelizmente, preciso, por um dever de conSClenCla,registrar hOJe, dia 22 de Junho
de 1986, a eliminação da Seleção Brasileira de Futebol da Copa do Mundo, que trouxe para
os brasileiros profundo abatimento.

No México, no Estádio Jalisco, a seleção do Brasil ao ser desclassificada na cobrança
de pênaltis pela França, ocasionou nas ruas e avenidas verdadeira. loucura ~om o
apedrejamento de bares e restaurantes, com brigas e bebedeiras, tal fOi a contranedade
popular com a eliminação do Brasil nos jo~os finais da Copa-8? . . .

No Brasil, o respeito ao futebol naqUilo que ele tem de mais puro: arte, cnatlvldade,
genialidade e tantos outros adjetivos, que levaram o País a três títulos .mundiais, vem
sendo, na nossa opinião, sistematicamente relegado a um plano secundáriO, por força de
interesses nunca revelados.

Voltando ao relato de minhas memórias, com o regresso de Fernando e esposa ao
Rio, na semana seguinte embarquei em trem da Rede Mineira de Viação rumo ao Dis~rito
Federal, efetuando a necessária baldeação na cidade de Barbacena, passando da bitola
estreita da R.M.Y. para a larga, naquela época da ferrovia Central do Brasil.

Diga-se de passagem que o município de Barbacena, a exemplo de São João Del-
Rei, foi e ainda é berço natal de figuras ilustres da política mineira e naci~nal, como a
família "Andrada", descendentes diretos de José Bonifácio de Andrada e Silva, tutor de
Dom Pedro II na época da Regência, e da família "Bias Fortes", descendentes diretos de
Crispim Jacques Bias Fortes, que foi governador e presidente das Minas Gerais. No antigo
Distrito Federal, eu e o Fernando efetuamos a compra de "fazendas e armarinhos", um bom
sortimento para o início da comercialização das mercadorias, durante aproximadamente
um mês, na zona rural.

De volta a São João Del-Rei, já de posse dos objetos a serem vendidos, contratei o
"Antônio da Nair", esposo de uma tia da Ruth, com larga prática na lida da "tropa" e
conhecedor profundo dos mais diversos caminhos entre uma e outra fazenda da região.

Organizada a tropa de animais, tendo à frente o "jumento", que ~tendia pelo nome
de Penacho, como guia, eu e o Antônio, em cima de nossos cavalos, partimos em demanda
da comercialização de nossa mercadoria e, dessa maneira, iniciava-se, entre tantas que
tive durante a minha atribulada existência, mais uma experiência de vida.

A vida aventureira de tropeiro, ou melhor, de "mascate", aquele cujo comércio nos
primórdios, com sua dedicação e incansável vocação, deu à Nação, atr~vés de homen.s e
mulheres quase na sua totalidade, emigrados de out.ras terra~, a re~hdade comerciai,
incentivando a base econômica do país novo. O BraSil, um pais contmental que deve a
sua maturidade precoce em grande parte à ação desses homens arrojados, viajantes
destemidos no seu comércio ambulante, arrostando perigos e ameaças pelo interior do
território ainda virgem.

A própria história pátria nos descreve a famosa "guerra ~~s mascat:s:', le~ada a
efeito na então Província de Pernambuco, que marcou em defimtlvo a partlclpaçao dos
humildes trabalhadores na história do intercâmbio comercial e industrial do Brasil.

Devemos reconhecer que os libaneses, como também os italianos, "mascates e
imigrantes", não foram nem aventureiros e nem aproveitadores, pois todos souberam, com
o labor do trabalho, agradecer a acolhida fraternal do povo brasileiro.

O início do comércio de venda da mercadoria entre uma e outra propriedade
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rural não foi fácil, mas depois de vinte dias, com a prática e o conhecimento do saudoso
Antônio e a minha vontade férrea de vencer, acredito que não desapontei meus fregueses
e dentro de pouco tempo estava realizando bons negócios.

Lembro-me que a viagem da "tropa", lenta e vagarosa, de um ponto a outro,
tornava-se monótona principalmente para mim, que durante toda a minha luta pela
sobrevivência e bem estar de minha família, tive pressa de realizar, com o firme propósito
de vencer, os desafios. Mas durante as viagens aconteceram fatos imprevistos e que
valem a pena relatar:

Durante uma das viagens com a "tropa", entre São João Del-Rei, ponto de partida,
e a cidade de Piedade do Rio Grande, depois de um percurso forçado de três horas, ao
atravessarmos um riacho, paramos para um natural descanso e para que os animais
pudessem saciar a sede com a água límpida do córrego. Mas infelizmente, para surpresa
minha e do tropeiro Antônio, quando menos esperávamos, o burro "Penacho" deitou-se
de corpo inteiro com as canastras e toda a mercadoria que continham as referidas, dando
relinchos, ou seja, um verdadeiro "show" em pleno curso do ribeirão, encharcando
justamente meia dúzia de peças de chita e seda que carregava entre outras mercadorias
para venda.

Foi sem dúvida um momento de grande decepção e frustração, pois, para não
perdermos a mercadoria, tivemos que descarregar os animais e durante dois dias seguidos
permanecemos no local à espera que as peças de chita e seda, enroladas nos arvoredos
vizinhos, secassem para podermos seguir o percurso da viagem.

De outra vez, ao anoitecer e ainda longe de nossa pousada, resolvemos pernoitar
onde estávamos, perto de uma Capela, no local denominado "Morro Grande" e, devido à
chuva e ao vento, armamos nossas barracas ao lado da Capela. Porque dessa maneira,
seríamos menos fustigados pela ventania, moderada no momento.

O Antônio, também hábil cozinheiro, preparou algo para o jantar e, depois de
saciarmos a fome, como aumentava a chuva e a força do vento, procuramos a melhor
maneira de acomodarmo-nos e realmente casados e molhados, os animais soltos para
pastarem, logo adormecemos. Mas acredito ter sido um dos maiores sustos de minha vida
porque, com a força maior do vento, a um dado momento, o sino da capela começou a
badalar freneticamente, eu, que já estava adormecido e ainda não habituado com o
desconforto, acordei aterrorizado e ao olhar para fora da barraca enxerguei, na escuridão
da noite tenebrosa, dois olhos brilhantes e vermelhos a me fitarem. Imediatamente, sem
perda de tempo, lembrei do revólver calibre 32 que meu sogro Waldemar tinha me
emprestado para defesa e segurança, peguei-o e apontei para os olhos e, apavorado, apertei
o gatilho. A primeira bala mascou e somente a segunda detonou. Naquele justo instante,
com o barulho do estampido e o badalar frenético do sino, Antônio também acordou
assustadíssimo, gritando o nome da Virgem Santa, procurou inteirar-se do que estava
acontecendo na escuridão, agravado pela chuva forte e ventania sibilante.

Passado o susto, amainada a chuva e o vento, já de madrugada, procuramos pelo
animal que julgamos ter visto, mas, para surpresa nossa nada, encontramos.

Hoje, acredito que a intempérie, aliada ao fato psicológico, muito deve ter influído
na irrealidade das lendas e contos e no relato de fatos sobrenaturais acontecidos.

De regresso a São João Del-Rei, em meados de agosto de 1947, soube de infausta
notícia do falecimento do ilustre e benemérito cirurgião, Dr. Antônio de Andrade Reis,
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que por muitos anos dirigiu a Santa Casa e administrou o município de 1927 a 1929.
Lembro-me igualmente que, finda a II Grande Guerra, os países da Europa, como

a Inglaterra, França, Itália e principalmente a Alemanha, encontravam-se com a maioria de
suas cidades reduzidas a escombros e com a economia em verdadeiro e gigantesco caos.
Foi quando os Estados Unidos proposeram um plano de reconstrução econômica da Europa
Ocidental, prevendo uma ajuda de doze bilhões de dólares, durante três anos e meio, e que
se transformou no famoso Plano Marshall.

Quase no final de 1947, estando em São João Del-Rei, fui chamado pelo meu saudoso
Tio João que, mais uma vez, efetuou-me apelo no sentido de voltar a trabalhar com meu pai,
pois tinha montado para seu irmão, como era do meu conhecimento, um posto de venda de
gasolina e oficina para conserto de automóveis, mas para que o negócio pudesse ir para
frente, necessitava de um bom gerente e, como ele acreditava no meu trabalho e perspicácia
comercial, gostaria que eu aceitasse o convite. Disse-me textualmente:

Nelson, você teve uma proveitosa experiência ao procurar "mascatear" na zona
rural, tudo é válido na vida desde que seja efetuado legalmente e com o firme propósito e
ambição de vencer este e aquele desafio. Meu caro sobrinho, o homem sem ambição e
férrea vontade de sair vitorioso, será por toda a existência um derrotado e viverá sempre
complexado e invejando a vitória alheia. Sei que você tem fibra e a oportunidade é boa.
Meu irmão José já conscientizou -se também que não poderá levar o negócio sem estar
com você ao lado. Não tenha receio, tudo está arranjado. Portanto, vá procurá-lo e ele o
receberá de braços abertos.

Depois das sábias palavras de meu estimado e saudoso tio João, homem por quem
sempre nutri admiração e profundo respeito, não me restou outra alternativa do que aquela
de procurar meu pai e, entre abraços e beijos, reatamos nossos laços afetivos. E assim
terminou a minha prática da vida como comerciante ambulante, que não me deixou
maiores recordações, mas serviu como lição de vida, temperando minha personalidade de
jovem e o firme propósito de em futuro ser útil à sociedade, à minha família em formação
e principalmente a esta Nação de dimensões continentais.

Nunca é demais lembrar que a formação do Brasil muito deve à gente vinda de fora
que, fixando-se em vários pontos do território nacional, formaram núcleos de civilização
e, através dos tempos, num processo gradativo, concorreram para o desenvolvimento de
nossa pátria querida. Cito como exemplo a presença italiana em Minas, cujos imigrantes
contribuíram, principalmente em São João Del-Rei, para o seu progresso, sobremaneira no
campo da lavoura, do comércio e da indústria.

Ruth, sempre compreensiva, imediatamente aderiu à idéia de ter seu esposo
novamente ao seu lado, permanentemente, agora mais do que nunca, pois estava grávida
daquela que seria nossa primogênita.

Montamos nossa residência na casa vizinha aos meus sogros e comecei a trabalhar
com meu pai na "Garaoem e Oficina São João"? situada na Praça Visconde de Ibituruna,

, I:>

s/no
Em janeiro de 1948, depois de breve aprendizado, cujo professor foi meu sogro,

em um velho "Chevrolet Ramona" ano 1930, prestei exame de habilitação para dirigir,
como motorista categoria profissional, veículos automotores. A carteira Nacional de
Habilitação, expedida pelo Serviço Estadual de Trânsito, obteve o registro n039.048.

Abril de 1984, lembro-me que fui em companhia de meu sogro Waldemar à Igreja
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Matriz de Nossa Senhora do Pilar para participar das solenidades de posse do novo pároco,
ou seja, do hoje Monsenhor Almir de Resende Aquino. As manifestações de apreço ao
novo vigário, através de festiva recepção, foram repletas de calor cristão, pois tomava
posse na principal paróquia da cidade um de seus ilustres filhos e virtuoso sacerdote.

Mal sabia que naquela recepção estava, pela primeira vez, tomando contato com
abnegado Ministro de Cristo e que, em futuro, como fraternal amigo e grande batalhador
pelas obras sociais da comunidade sanjoanense, haveria de auxiliar-me sobremaneira na
administração municipal de nosso vetusto e histórico município.

Lembro-me que durante as solenidades da recepção de nosso vigário Padre Almir,
em dado momento, fiquei a meditar o quanto é árduo o sacerdócio e de quantos sacrifícios
e incompreensões é constituído múnus divino. Mas, ao fitar o novo pároco, vislumbrei em
suas atitudes e palavras expressadas com sinceridade, que Deus na sua suprema e
incontestável sabedoria, deveria proporcionar-lhe também a necessária coragem para
suportar os percalços inerentes ao apostolado.

Devo registrar que, na época, São João Del-Rei fazia parte da Arquidiocese de
Mariana e seu Arcebispo Metropolitano era o Exmo. e Revmo. Dom Helvécio Gomes de
Oliveira.

Hoje, 26 de junho de 1986, leio nos jornais do dia que, na mesma data, em 1945,
portanto, há quarenta e um anos, foi fundada a Organização Internacional das Nações
Unidas, a "ONU", organização mundial, tendo como principais propósitos manter a paz e
a segurança internacionais, mediante tomada de medidas coletivas destinadas a reprimir
atos de agressão e solucionar controvérsias e situações que possam levar à perturbação da
paz.

O atual prédio sede da ONU está situado na cidade de Nova York - USA, e foi
construído seguindo projeto do arquiteto brasileiro Oscar Niemayer, mundialmente famoso,
e o seu atual Secretário Geral é Javier Perez de Cuillar.

Voltando novamente ao passado, lembro-me que, por volta das 17:00 horas, do dia 15
de agosto de 1948, Waldemar, meu sogro, foi à minha procura no local de meu trabalho, para
avisar-me que a Ruth tinha começado a sentir dores e contrações, sinais evidentes que o
trabalho de parto havia iniciado e portanto, seria interessante irmos à procura da parteira, Dona
Tota. Imediatamente, avisei papai do que estava ocorrendo e ao volante de um automóvel
"Ford - Mercury 1946", parti em companhia do Waldemar em busca da famosa parteira
sanjoanense.

Diga-se de passagem que, naquela época, era ainda fato comum nas comunidades,
principalmente do interior, os partos serem realizados na própria residência através de
parteiras práticas e, somente em caso de qualquer anormalidade no trabalho de parto,
durante o nascimento da criança é que era chamado o médico. Realmente, logo que a
Dona Tota chegou e examinou a Ruth, verificou que teríamos novidades dentro de poucas
horas.

Creio que era quase indescritível a sensação da espera do nascimento do primeiro
filho. Ao ver minha esposa e os preparativos da parteira, apossou-se de mim, o que era
natural, um duplo sentimento, ou seja, de nervosismo e receio pela segurança da vida da
mãe e, ao mesmo tempo, de viva alegria, pois em breve deveria nascer o nosso primeiro
filho, fruto de intenso amor de dois seres que se completam. E foi assim que às 6:00 horas
do dia 16 daquele mês de agosto de 1948, nasceu, à luz de radiante manhã, por vontade e
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graça divina, a nossa querida e idolatrada filha Silvia. .
Ao ouvir o seu primeiro choro emocionado, beijei a testa da querida Ruth e Juntos

aaradecemos a Nossa Senhora do Pilar pela maravilhosa dádiva.e
Um filho sempre será um elo a mais a unir dois corações amantes. E se é verdade

que um filho importa em grandes responsabilidades e preocupações, também não é menos
verdade que ele se torna uma fonte de afetividade e esperanças.

Somente com o passar do tempo inexorável, no período da velhice é que o ser humano
poderá aquilatar com objetividade como é gratificante a continuidade da família através dos
filhos, principalmente, quando, pelos desígnios de Deus, que são insondáveis, apesar das
atribuições da existência, sentimos a retribuição afetiva dos mesmos.

A menina foi registrada com o nome de Silvia, escolhido de comum acordo, em
homenagem à minha falecida mãe, primeira esposa de meu pai.

Em novembro daquele ano, mais precisamente no dia 27, eu e Ruth participamos
da festa de Nossa Senhora das Graças e inauguração de sua imagem na fachada do tradicional
Colégio Nossa Senhora das Dores, em comemoração do qüinquagésimo aniversário do
estabelecimento de ensino, fundado em 07 de janeiro de 1898. Ruth efetuou no referido
seus estudos até a formação de professora. Foi também no ano de 1948, que entrou em
funcionamento, nas oficinas gráficas do jornal sanjoanense "Diário do Comércio", o
primeiro linotipo da cidade.

Hoje, 30 de junho de 1986, verifica-se que a instituição do "Plano Cruzado", no
último fevereiro, provocou de início uma reação popular surpreendente, contrariando a
tradição de individualismo e ausência de participação do brasileiro que, no dia a dia,
vive dividido em função de interesses pessoais ou, no máximo, de grupos. Geralmente
é só no Carnaval ou na Copa do Mundo que a população realmente se move num
sentido comum e demonstra um sentimento único. Mas repito, surpreendentemente a
implantação do "Plano Cruzado" como, por passe de mágica, de uma para outra hora, as
pessoas saíram de seu indiferentismo e partiram para transformar-se em "fiscais do
Sarney", vigiando preços e acionando mecanismos destinados a punir os infratores da
economia popular.

Deus queira que o povo não se desiluda mais uma vez pela não consolidação do
"Plano Cruzado". Faço votos que o Governo, através de seus órgãos, mantenha uma linha
de ação enérgica e coloque os atravessadores e aproveitadores da bolsa do povo na cadeia.

Hoje, leio no jornal "Estado de Minas" que há vinte e cinco anos, morria Ernest
Hermingway, um dos mais populares escritores dos Estados Unidos e um dos mais
importantes representantes da literatura de sua geração. Ganhador dos prêmios Pulitzer e
Nobel, o autor de "Por quem os sinos dobram" e "O velho e o mar", morreu tragicamente,
dias antes de completar 62 anos. Propositalmente, com um tiro de espingarda disparado
na sua própria fronte, Hemingway pôs fim à sua vida e suas crises de angústia.

Leio também que a "Estátua da Liberdade" faz cem anos. Localizada na Ilha de
Manhattan, na baía de Nova York, no leste dos Estados Unidos, a estátua foi completamente
restaurada e será reinaugurada como parte das comemorações do 210 aniversário da
independência norte-americana, no dia 04 de julho de 1986.

A estátua, símbolo da liberdade, foi uma doação do povo francês aos americanos
e é, até hoje, carinhosamente chamada de "Miss Liberty". Tem 45,3 metros de altura e pesa
225 toneladas.
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Voltemos às "memórias" ...
No início de 1949, meu irmão Mário Vicente, que tinha permanecido em São

Paulo, formou-se em contabilidade e veio para São João Del-Rei, integrando também a
equipe de trabalho da firma José Lombardi Filho & Cia. Ltda.

Em fevereiro do mesmo ano, com a saída do sócio Bráulio Narciso, eu e o mano
Mário fomos admitidos como sócios quotistas da firma proprietária da "Garagem e Oficina
São João". A empresa progredia e, em pouco tempo, com a montagem da retífica de
motores em nossas oficinas, passamos a representar na região os afamados caminhões da
marca "Internacional" e do automóvel marca "Citroen".

Naquele tempo os veículos eram importados e montados no Brasil. Não havia
fábricas nacionais. José Lombardi Filho & Cia Ltda. também era agente da Atlantic-
Refining Company, empresa vendedora de gasolina e derivados.

A gasolina nos chegava para revenda em tambores de duzentos litros e, por incrível
que pareça, em "consignação" e seu pagamento era efetuado a Cia. De Petróleo através de
seu inspetor que nos visitava de sessenta em sessenta dias e de acordo com os tambores
realmente vendidos. Bons tempos que jamais voltarão!

Outra curiosidade era a bomba de gasolina cujo visor de vidro tinha uma marca de
5, 10 e 20 litros e que, através do bombeamento no "vai e vem" de uma alavanca, atendia
a quantidade de litros solicitada pelo cliente.

Foi também em junho de 1949, véspera do dia de São João, que por insistência do
vendedor de bilhetes de loterias, comprei uma "tirinha" da Loteria Federal e, qual não foi
minha surpresa e alegria, quando, no dia seguinte, o cambista bem cedo bateu à minha
porta para dar-me a alvissareira notícia de que o meu bilhete tinha sido premiado com cem
cruzeiros. Levando-se em conta que, na década de quarenta, cem cruzeiros tinha bom
valor, foi um grande acontecimento que causou alegria geral para toda a família,
principalmente a mim e Ruth.

Como a empresa da qual era sócio necessitava, naquela época, de capital de giro,
de comum acordo com minha esposa, o dinheiro da sorte serviu para integralizar parte de
meu capital na firma José Lombardi Filho & Cia. Ltda.

Dos Estados Unidos nos vem a notícia que tinha sido assinada e criada a
Organização do Tratado do Atlântico Norte-OTAN, que tem por finalidade contribuir para
o desenvolvimento de relações entre seus membros, mantendo-os como países livres e
democráticos.

Em março, participei, juntamente com minha esposa, da tradicional solenidade da
"Festa de Passos", onde a Irmandade do Senhor Bom Jesus de Passos, anualmente,
comemorava a Via Sacra (Tradição Sanjoanense).

Em abril, lembro-me que, por convite do Revmo. Pároco do Pilar, participei das
homenagens prestadas ao Santo Padre Pio XII, ao ensejo do Jubileu de ouro de sacerdócio
do referido.

De 10 a 17 de abril. foram realizadas as tradicionais solenidades da Semana
Santa, onde o Revmo. Monsenhor Almir de Rezende Aquino as presidiu pela primeira
vez como pároco. A Semana Santa em São João Del-Rei, principalmente naquele
tempo, era realizada com muita pompa litúrgica e sempre atraia imenso número de
peregrinos. Com grande emotividade, recordo das noites em minha residência em
que, através dos discos de 78 rotações, eu e meu cunhado Antônio Gomes Ribeiro

ficávamos até tarde da noite ouvindo música, desde samba, genuinamente brasileiro,
como também o famoso "jazz" americano. Pela nossa audição desfilavam canções e
cantores daquele tempo como Carmem Miranda, Dalva de Oliveira, Emilinha Borba,
Francisco Alves, Silvio Caldas, Orlando Silva e os famosos músicos de "jazz" Louis
Armstrong, conhecido como embaixador do jazz, Bessi Smity, imperatriz do blues,
Duke Ellington, Benny Goodmann, rei do swing e tantos outros. Igualmente, nunca
faltaram as músicas italianas cantadas pelos grandes tenores daquele período como
Caruso, Carlo Bate, Beniagmino Gighi, etc ...

E por falar em música, leio nos jornais de II de julho de 1986 que hoje se comemora
o sesquicentenário do nascimento do maior compositor brasileiro de óperas, Antônio
Carlos Gomes, nascido em Campinas, no Estado de São Paulo, em data de 11de julho de
1836.Considerado o maior compositor dramático das Américas, Carlos Gomes se consagrou
mundialmente no dia 19 de março de 1870 quando, no Teatro Scala de Milão, na Itália,
apresentou a ópera "O Guarani", baseado no romance de José de Alencar. Outra peça por
demais conhecida do compositor patrício é a ópera "Lo Schiavo".

Pelo decreto 91.971 de 22 de novembro de 1985, foi designado pelo Presidente da
República, José Sarney, o ano de 1986 como o "Ano Carlos Gomes", em homenagem e
reconhecimento à importância musical, histórica e cultural deste emérito compositor que,
ao longo de sua carreira, revelou imaginação fértil, sensibilidade lírica, vigor dramático,
além de aprimorada técnica operística.

Nada mais justo que, depois de 150 anos do nascimento desse eminente e
inesquecível compositor brasileiro que deu a seus conterrâneos a sensação inquestionável
de uma música lírica própria, seja condignamente homenageado e comemorado, não só
no Brasil, como também em muitos países onde o seu nome é continuamente lembrado e
reverenciado através de obras magistrais.

No decorrer do mês de julho de 1949, depois de várias conferências preparatórias,
inclusive de artigos nos jornais locais, foi em sessão solene no Teatro Municipal, com a
presença de autoridades civis, militares e eclesiásticas, fundado, principalmente graças ao
esforço incansável do Revmo. Pároco Padre Almir de Rezende Aquino, com a licença do
Exmo. e Revmo. Arcebispo Metropolitano Dom Helvécio Gomes de Oliveira, o Círculo
Operário Católico de São João Del-Rei.

No mês de agosto do mesmo ano, Ruth e minha querida filha Silvia, a primogênita,
foram passar uma quinzena no Rio de Janeiro, ou seja, Distrito Federal naquela época. Na
ocasião, depois de alguns dias passados, senti, estando solitário, o quanto representavam
para mim aqueles dois seres queridos e amados, pois tinha sido a primeira separação
ocasional depois do nascimento da Silvinha querida. Repleto de saudades, escrevi uma
Carta à minha adorada esposa Ruth que resumidamente descreverei e na qual verifica-se o
meu estado de espírito ocasionado pela distância em que me encontrava das duas pessoas
amadas.

"Agosto de 1949. Minha amada Ruth.
Com o coração repleto de saudades de você e de minha filhinha adorada, escrevo-

lhe estas poucas linhas para principalmente desabafar este tormento que me invadiu a
alma, ocasionado pela distância que nos separa. Saudades, palavra bendita e cruel ao
mesmo tempo, pois é a sacerdotisa de nosso sentimento, expressado em nosso coração, a
SUpremador de uma separação, embora casual, pois afastado dos dois seres que mais amo
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nesta vida, sinto-me solitário e vacilante, mas ao mesmo tempo a dor que me invade a alma
serve para aquilatar o meu intenso amor por vocês duas. Ruth querida, não podes imaginar
nestas horas atormentadas o valor que vocês representam em minha atribulada existência.

Chego em casa depois de uma jornada de trabalho e somente encontro o silêncio
como companheiro para mais uma longa noite de apaixonada e sentida saudade de você
e do nosso anjo querido.

Com estas palavras de puro desabafo, aviso-lhe que dentro de breves dias estarei
ai para trazê-Ias de volta ao nosso abençoado lar. Junto, envio-lhe um cheque de mil
cruzeiros em nome do estimado Fernando, pois será mais fácil descontá-lo. Servirá para
você pagar a conta do seu tratamento dentário e com o saldo comprar algo bonito para
você e a filhota.

Silvia minha filha adorada, como vai você? Gostaria de ouvir pelo telefone o seu
lindo choro, muito querido pelo seu pai. Mando-lhe um beijo bem forte e a minha benção.

Ruth, será interessante vacinar a Silvia, leve-a ao Dr. Delamare, assim evitamos
preocupações futuras. Quanto ao juízo recomendado em sua carta última, não tenhas
receio pois sou todo seu e da filhota.

Com as minhas recomendações ao Fernando, Lourdes e filhos, despeço-me,
apertando-as fortemente, bem forte junto ao meu coração.

Do seu companheiro e esposo
Nelson."
No dia 25 de agosto de 1949, os sinos de todas as igrejas da cidade de São João

Del-Rei, por ordem do Exmo.e Revmo. Arcebispo de Mariana, dobram ao som de finados,
na hora da solenidade de Trasladação dos restos mortais de Duque de Caxias, para a Igreja
da Cruz dos Militares do Rio de Janeiro.

Leio no "Jornal do Brasil" de hoje, 25 de julho de 1986, em bem fundamentado
artigo, que redescobrindo o famoso desenhista Jean Baptiste Debret, um dos retratistas
favoritos de Napoleão Bonaparte, os franceses estão revendo o Brasil pelos olhos daquele
antepassado exilado após a queda do Imperador. Os parisienses, através de uma seleção
de 140 aquarelas de Debret que estão sendo exibidas na Galeria Seita, têm uma visão
retrospectiva de quase dois séculos de arte no Brasil. Debret foi da maior importância
para a história de nossa Pátria pois, seduzido pela beleza exótica do Brasil, efetuou uma
viagem que durou quinze anos em boa parte do território nacional e, sempre com sua
caixa de aquarelas, documentou com objetividade de repórter uma terra de contrastes,
onde se misturavam portugueses, índios, negros escravos e mestiços, todos com estranhos
costumes para um francês filho do nacionalismo. Assombrado, Debret esqueceu o severo
estilo neoclássico de seu aprendizado e de suas obras francesas para mergulhar no
trabalho de etnólogo, que fascina até hoje e que constitui para nós brasileiros o mais
precioso documento sobre o Brasil nos primórdios de sua existência como país. Debret
não limitou seu interesse aos tipos humanos, ele retratou também a flora e a fauna do
nosso Brasil.

Em várias aquarelas, interessou-se pela sorte dos escravos, pelos castigos cruéis
que os senhores lhes aplicavam: documentou profissões como a de barbeiro, sangrador,
vendedores de chapéus e até um naturalista que volta do campo com um escravo carregando
uma caixa de tintas, uma rede de borboletas e segurando uma pinça com uma cobra viva.
Atrás, vem um moleque carregado de plantas exóticas. As aquarelas de Debret acabaram
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sendo publicadas na França, entre 1834 e 1839, em três volumes de litografias. sob o
título "Viagens pitorescas e História do Brasil".

O Natal de 1949 foi afetivamente comemorado através de reunião de toda a família
Lombardi, na noite consagrada ao nascimento do Menino Deus, na residência de meu tio
João que até o final de sua existência sempre procurou manter unidos os seus familiares.

Eu e Ruth estávamos radiantes de alegria, pois a mesma esperava nosso segundo
filho e a torcida para que fosse do sexo masculino era enorme, muito próprio das famílias
de origem italiana.

Em 1950, estávamos no final do governo do Presidente Eurico Gaspar Dutra, cuja
administração foi de austeridade e, logo no início de sua gestão, determinou em todos os
cassinos a proibição do jogo (conhecido como de azar) em todo o território nacional. Em
1947, sob a alegação de que não se tratava de um partido democrático e de que servia aos
interesses de uma potência estrangeira, colocou na ilegalidade o Partido Comunista
brasileiro; essa medida complementou-se pela ruptura das relações democráticas com a
União Soviética.

Em Minas Gerais, foi governador no período de 1947 a 31 de janeiro de 1951 o
ilustre mineiro, uma das reservas morais e de grande saber jurídico, o Dr. Milton Soares
Campos, tendo como vice José Ribeiro Pena.

Os negócios da firma José Lombardi Filho & Cia. Ltda., graças aos esforços
conjuntos de meu pai, de minha pessoa e do meu irmão Mário, prosperavam na medida em
que instalávamos novas linhas de prestação de serviços. Chegamos a importar do Estados
Unidos maquinário completo para o serviço de retífica completa de motores de combustão
a gasolina e óleo diesel. Diga-se de passagem que, na época, foi realmente a empresa do
ramo de automóveis, caminhões e tratores mais bem aparelhada para os trabalhos de
manutenção, reparos e venda de veículos automotores da região, cujo pólo central era a
histórica São João Del-Rei.

Em meados do mês de fevereiro, precisamente no dia 19, Ruth começou a sentir as
dores e contrações do parto. Fui avisado pelo estimado sogro, Waldemar Gomes, que
deveria chamar a Dona Tota, parteira que deveria auxiliar minha adorada esposa nos
trabalhos de parto. Lembro-me que meu coração pulsou mais forte pelo contentamento da
Surpresa: da possível chegada do filho homem tão almejado.

Lembro-me que meu saudoso pai, com um sorriso nos lábios, disse-me: - Vá, meu
filho, prestar o necessário apoio à sua esposa, mas traga-me a notícia alvissareira, ou seja,
o nascimento do seu segundo filho, o primeiro varão, que deverá dar continuidade ao
nosso ramo de família.

Parti imediatamente junto com o Waldemar em busca da parteira. Durante o
trajeto, um fato inusitado aconteceu, logo que entrei dirigindo o nosso automóvel, um
"Chevrolet", ano 1941, na Av. Rui Barbosa, o mesmo, para surpresa minha e do meu
sogro, começou a engasgar e foi indo até parar de uma vez. Fiquei deveras amolado com
o incidente, dado à urgência que o momento requeria. Waldemar exclamou: É! Nelson,
homem planeja, mas quem dispõe é Deus, pegue um táxi e vá atrás da parteira que eu
cuido do carro.

Que atribulação imprevista, tomei um táxi da praça e parti rumo ao bairro do
Tijuco onde residia a Dona Tota. Lá chegando, não a encontrei em casa, tinha saído para
atender uma parturiente. Ora, nesta altura dos acontecimentos, eu me encontrava com o
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humor em frangalhos, mas informado por sua filha onde encontrá-Ia, parti novamente em
sua demanda. Bem depois da rápida odisséia, cheguei em casa com a esperada parteira
que, examinando a Ruth, virou-se para mim e disse: fique tranqüilo, ainda hoje ou, no
máximo, amanhã você terá gente nova em casa.

Realmente, graças à Divina Providência e sob a proteção do Manto Sagrado da
Padroeira Nossa Senhora do Pilar, em um parto normal, no dia 20 de fevereiro de 1950,
veio ao mundo, para alegria geral, um robusto garoto que foi registrado com nome de
Bruno. Naquele justo momento de intensa alegria e realização, beijando a fronte abençoada
de minha querida Ruth, parti em apressada carreira para transmitir ao meu pai, familiares
e amigos a "boa nova".

Vale a pena registrar que o nosso filho Bruno nasceu em plena época dos festejos
carnavalescos, durante o reinado do Rei Momo, naquele ano, na madrugada do dia 20,
entre os sons dos tamborins, batalhas de confete e serpentinas.

No dia 09 de abril de 1950, à noite, fui em companhia de meu sogro Waldemar até
a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar para participar da solenidade da benção de uma
cruz de mármore que foi idealizada pelo Revmo. Padre Almir, digno pároco do Pilar, e que
veio atestar mais uma vez o espírito de fé dos sanjoanenses na Santíssima Trindade, em
Cristo, O amor em Maria, ao Santo Padre e ao Sr. Arcebispo.

A referida, perante as autoridades e o povo de Deus presente, foi benta pelo Revmo.
Monsenhor José Maria Fernandes, que em 1925, Ano Santo, era o pároco de São João Del-
Rei (Pilar).

A belíssima Cruz de Mármore incrustada na parede da Igreja Matriz do Pilar ao
lado da Epístola, através de seus emblemas e monogramas gravados em alto relevo, veio
atestar para a posteridade a mensagem de fé católica, herdada pelos sanjoanenses de
nascimento ou adoção de seus antepassados.

No início da década de cinqüenta, durante o Pontificado de Pio XII, era autoridade
espiritual orientadora do Clero e de fiéis do município de São João Del- Rei o Exmo.
Arcebispo de Mariana, Dom Helvécio Gomes de Oliveira.

O idealizador, como já citei anteriormente, foi o Revmo. Pároco Pe. Almir de
Rezende Aquino e quem presenteou a preciosa cruz foi a estimada família do Dr. José das
Chagas Viegas.

Recordo-me também que meu sogro Waldemar Gomes Ribeiro, em abril de 1950,
veio à minha residência para, com grande honra e orgulho, entregar-me uma cópia xerox
do Diploma da Medalha de Serviços de Guerra, conferida pelo Senhor Presidente da
República ao seu irmão Manoel Gomes Ribeiro, primeiro maquinista da Marinha de
Guerra, conferida pelos valiosos serviços prestados ao País, em 17 de setembro de 1948,
em ato assinado pelo Ministro da Marinha do Brasil, Almirante Silvio de Noronha. Meu
sogro tinha muito orgulho da carreira de seu irmão caçula Manoel, pois o referido, quando
da morte de seu pai, tinha sido criado até a adolescência pelo mesmo. Realmente, o tio de
Ruth tinha realizado, por inteligência e mérito pessoal, exemplar carreira na Marinha
brasileira, mas o destino, como sempre imprevisível, quando Manoel efetuava sua última
viagem como tripulante em navio da Marinha mercante, véspera de sua reforma e
aposentadoria das lides do mar, navegando nas águas que margeiam o Estado do Ceará,
foram açoitados por violenta tempestade, que fez com que o navio emborcasse e sepultasse
no misterioso mar toda a tripulação. A notícia da morte trágica de seu irmão querido
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chocou sobremaneira meu sogro.
Durante todo o mês de maio, como de costume, eu e Ruth freqüentávamos, na

Matriz do Pilar, as preces em louvor àVirgem Maria, no seu mês. Algumas vezes, levávamos
também a nossa querida filha Silvia para, com seu sorriso encantador, assistir ao ato de
Coroação da Virgem Santa.

Lembro-me com imensa saudade do dia 14 de maio de 1950, data em que completei
meus vinte e cinco anos de existência. Ruth preparou uma singela recepção que constou
de um jantar, do qual participaram meu pai, mamãe Stela e meus irmãos Mário e Silvia e da
parte de minha esposa, seus pais e irmãos.

Mas, a bem da verdade, o fato mais comovente nesse dia natalício foi verificar
que, pela suprema graça de Deus, igualmente estavam junto de nós os meus adorados
filhos Silvia e Bruno que, com seus gritinhos e choros de crianças, enchiam nosso lar de
contagiante alegria.

Ainda no mês de maio, precisamente no dia 31, chegou-me a notícia do falecimento
da piedosa senhora Inês de Rezende Aquino, mãe do nosso estimado pároco Padre Almir.
Tanto eu quanto a Ruth fomos apresentar à família enlutada as nossas condolências. A
única irmã do hoje Monsenhor Almir, a Sra. Eunice Viotti, tinha sido colega da Ruth. O
sepultamento de Dona Inês foi realizado no Cemitério da Irmandade do Santíssimo
Sacramento, com grande acompanhamento. Também no mês de junho, faleceu, de mal
súbito, o Maestro Telêmaco Neves que, na época, era diretor da famosa orquestra Ribeiro
Bastos. O estimado músico falecido era pai do então Frei Lucas Moreira Neves, deixando
inúmeros filhos, todos ligados à divina música.

No final do ano de 1950, a comunidade sanjoanense recebeu notícias boas e
outras tristes, ou seja:

Boas: Na última visita pastoral de Dom Helvécio Gomes de Oliveira, durante a
celebração da Santa Missa do Pilar, S. Exa. Revma. deu a grata notícia que conseguira dos
padres salesianos a abertura de um Colégio na sede da cidade.

Outra magnífica notícia transmitida por Dom Helvécio ao pároco Padre Almir foi
ter o mesmo encaminhado ao Vaticano os documentos relativos ao culto de Nossa Senhora
do Pilar na paróquia e ao pedido para ser a referida considerada Padroeira do Município
de São João Del-Rei.

A triste notícia para a comunidade e porque não dizer para toda a região foi a
transferência para Belo Horizonte do tradicional Colégio Santo Antônio. O acontecimento
foi extremamente chocante para toda a sociedade sanjoanense que inclusive tinha no
Colégio, que ajudaram a fundar, por tantos anos, um dos seus maiores baluartes culturais
de ensino. Houve protestos e apelos mas, infelizmente, os Freis Franciscanos ficaram
inarredáveis.

Outro acontecimento auspicioso para a comunidade foi a inauguração, no dia 05
de novembro de 1950, do Hospital de Nossa Senhora das Mercês que, depois de muitos
anos em construção e graças ao esforço de seu benemérito Antônio de Paula Afonso, foi
solenemente inaugurado.

Ainda em dezembro de 1950, comecei a freqüentar o curso da Escola de Pilotagem
do movimentado Aero Clube de São João Del-Rei, instalado em amplo hangar, situado no
campo da Várzea do Marçal, na Colônia. A fundação do Aero Clube sanjoanense data da
década de quarenta, sendo um de seus fundadores o pioneiro piloto e empresário Antônio
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Lom~ell~ .Rocha, mais conhecido pela alcunha de "Mestiço", que foi também o primeiro
pr~pn~tano de uma ~eronave de esporte no município. Sua filha Cenyra igualmente foi a
pnmelra mulher sanjoanense a obter a licença (brevet) para pilotar avião.

Reiniciava dessa maneira o velho sonho de um dia poder voar com uma aeronave
sob o meu comando. O instrutor de pilotagem de minha turma era o piloto José Flores
excelente figura humana, cuja amizade em futuro, levaria eu e Ruth a sermos padrinhos d~
casamento de uma de suas filhas.

O Aero Clube possuía duas aeronaves: "Piper- Cub", cujo prefixo não me recordo
e a outra, um CapA, mais conhecido por "Paulistinha", de prefixo PP-HHU e mais tard~
outro avião .veio ~omplet~ a frota do Aero Clube, ou seja, ganhamos, através da campanha
do notável Jornalista ASSISChateaubriand, cujo slogan era "Dê asas ao Brasil" aeronave
m~ca "Niess" de prefixo PP-GLP. Diga-se de passagem que tanto o Paulistinha como o
Nless eram de fabricação nacional. E nos idos do início da década de cinqüenta, época em
que tudo ou quase tudo era produto importado, a indústria aeronáutica era orgulho nacional,
porque, sem sombra de dúvidas, não desmerecia o grande e inesquecível patrício Alberto
Santos Dumont.

O meu "brev~t" foi conseguido à custa de enorme sacrifício e excepcional boa
vontade do saudoso Instrutor José Flores pois, como tinha de estar no trabalho às oito
~oras, no, m~imo, p~a abrir o estabelecimento comercial, era obrigado a apanhar o
Instrutor as CInCOe m:Ia ~a m.anhã para irmos para o campo e, depois da "checagem" da
aeronave, alçarmos voo as seis horas e executarmos as manobras de instrução por uma
hora seguida.

Quando aluno de pilotagem, a Diretoria do Aero Clube de São joão Del-Rei
era composta pelo José Lombardi (Juca) -Presidente, Alaerte Rezende - Tesoureiro e o
Vivíco Neto, como Secretário.

No dia 03 de fevereiro de 1951, foi sepultado no Cemitério de Nossa Senhora do
Rosário o excelente e abnegado Maestro Fernando de Souza Caldas que desde 1924
dirigia a orquestra "Lira Sanjoanense" e, no seu sepultamento, em homenagem ao notável
maestro, tocou a Orquestra Ribeiro Bastos.

• A • Hoje,.O? de agosto de.1986, ouvi pelo j~rnal f~ado da ~ádio Itatiaia que a comunidade
Bntaruca decidiu adotar medidas contra o regune racista da Africa do Sul, recuando de uma
~sição ~tes du:a e inflexível tomada pela Ministra Margareth Thatcher. A nova posição
mglesa fOi anunciada durante uma reunião do Parlamento Britânico.
'. Realmente, a questão do "apartheid" adotado pelo governo da minoria branca da
Afnca do Sul, em pleno fim do século vinte, não deixa de ser uma vergonha e que tem
provocado justa indignação em todo o mundo.

Esperemos que os povos do mundo livre venham aplicar realmente duras e objetivas
san.ções ao regime racista do "Premier Botha" para que o governo daquele país dentro do
maiS br:ve tempo, reconheça o direito soberano da esmagadora maioria negra e faça
concessoes, devolvendo a liberdade aos próprios irmãos apenas diferenciados pela cor.

Neste ano de 1986, os povos de quase todo o mundo estão comemorando o
bic~nten~o de nascimento dos irmãos Grimm, dois grandes gênios da humanidade, que
se Imortalizaram pelos seus contos de fada, através de belas páginas de fantasias que
alegram até hoje as crianças.

Lembro-me de quanto me deliciava, quando menino, com os contos de fada dos

irmãos Grimm que conseguiram imortalizar tradições populares para o papel, através de
uma forma muito graciosa e rigorosa honestidade.

Não tenho dúvidas que os "Irmãos Grimm", alemães por nascimento, pelo muito
quejá contribuíram para a cultura, estão incluídos entre os maiores gênios que a humanidade
já produziu.

Devo registrar para a posteridade que hoje, dia IO de agosto de 1986, data
em que se comemora o "Dia do Papai", para meu imenso contentamento, recebi
escrita pela minha querida filha Elizabeth e endossada por Silvia, Norma, Denise,
Armando e Bruno, também pelos netos Natália, Giuliano e Rossana belíssima
mensagem que comoveu-me intensamente pela expressão de amor e profundo carinho
demonstrado.

Hoje, mais do que ontem, chego a compreender com afetividade a mais profunda
como é gratificante para os pais o reconhecimento de seus filhos. E para que a referida
sirva de exemplo para os meus netos e bisnetos, passarei a transcrevê-la, repito, vivamente
emocionado:

"Dia do Papai-Agosto de 1986"

Jentimentos
Sinto a brisa da noite entrando pela janela. O ar está gelado e sinto minha alma

querendo falar .
É tudo tão silencioso e calmo ...
Todos dormem e certamente você também descansa tranqüilo.
As lembranças começam a surgir vagamente e procuro pensar em "meu pai". Sua

silhueta começa a surgir em meus pensamentos ... alto ... elegante ...
Agora começa a se definir melhor. Vejo seus lindos olhos azuis, fixos ...
Vejo o seu sorriso amoroso e então, ao vê-lo assim, me sinto tranqüila. Seu sorriso

sempre foi o apoio maior na minha vida.
"Pai ... como você foi e é importante em nossas vidas. Hoje, relembrando o passado,

consigo compreendê-lo e senti-lo tanto."
Aprendemos a amar e demonstrar amor quando pequenos e você soube nos ensinar

tão bem como amar ... como demonstrar amor ...como falar de nossos sentimentos.
Quantas coisas lindas você nos proporcionou. Nunca imaginei o que aquela bonita

casa na "Rua da Prata" poderia significar para você.
Era uma linda casa com quintal... horta e um lindo jardim, onde você plantava

várias espécies de rosas ...orquídeas e tantas outras flores raras.
Para todos, uma linda casa ... mas, para você, um pequeno paraíso, pois abrigava

sua farrulia. Ali, cercados de muito amor e carinho, crescemos felizes.
Cedinho você levantava, cuidava de suas flores ... descascava laranjas para seus

filhos ...tomava o seu café e ia trabalhar. Sempre pontual em seus compromissos. Isto eu e
meus irmãos aprendemos, observando você.

Se eu fosse descrever todos os momentos felizes, creio que levaria longo tempo.
Tantas coisas para relembrar... Mas, não posso omitir você cantando e traduzindo

músicas italianas para nós ...dançando com suas filhas, amando sempre.
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Papai ... você foi e sempre será perfeito para nós ...
Que grande homem! ... Uma pessoa para nós diferente de todas as outras. Somos

felizes em tê-lo ... e quero e sei que todos meus irmãos querem também transmitir toda essa
grandeza interior para nossos filhos ... seus netos.

Papai querido, felicidades no seu dia!
Papai, sinta em cada um de nós o amor que você soube transmitir por toda a sua

vida ...Felicidades ...felicidades ...sempre ...sempre, sempre.
Elizabeth

Minha querida filha Beth, relendo a sua amorosa mensagem, verifico objetivamente que
a herança "genética" é uma realidade, pois você, pela força de expressão interior de sua
mente, assemelha-se sobremaneira à vocação poética de sua saudosa vovó Sylvia e a
enorme afetividade de sua inesquecível mamãe Ruth.

Precisamente em janeiro de 1951, foi eleita a nova diretoria que deveria administrar
no biênio seguinte os destinos do Aero Clube de São João Del-Rei cuja chapa única eleita
ficou assim constituída:

Presidente: Carlos Gomes Albernaz - Diretor Técnico: Nelson José Lombardi -
Tesoureiro: Osvaldo Tolentino e Secretário: Alberto Elias Hallach. Como instrutor de
pilotagem foi renovado o contrato com o José Flores.

E dessa maneira participativa, nas horas de folga e principalmente aos sábados à
tarde, domingos e feriados, apesar do constante receio de minha esposa, lá ia eu para o
campo de aviação para, com empenho e coragem, conseguir realizar uma das minhas
grandes metas, ou seja, voar, sentir e aquilatar bem no alto, junto às nuvens, olhando a
extensa paisagem e através dela a presença de Deus e a insignificância do ser humano,
comparado com a dádiva Divina, hoje em dia constantemente depredada esta paisagem
pela ganância desenfreada do homem.

Em fins de janeiro, dado à minha aptidão constatada pelo instrutor de pilotagem,
realizei o meu "vôo-solo", ou seja, o primeiro vôo sem o instrutor, sozinho. Confesso que
o momento foi de grande emoção e, porque não confessar também, de receio, pois do meu
lado não teria ninguém para auxiliar-me se houvesse erros.

No campo, para assistirem o meu vôo-solo, solidariamente como sempre lá
está, juntamente com meus colegas de curso, minha esposa Ruth, Waldemar, meu
sogro, meu pai e meus adorados filhos Silvia e Bruno, em plena inocência, própria da
idade da infância.

Depois de um vôo e respectiva decolagem, disse-me o Flores: "Bem Nelson, agora
é com você, boa sorte e lembre-se: cabeça fria, nada de afobação."

Lá fui eu com a aeronave CAP-4, prefixo PP-HHV, rolando para a cabeceira da
pista de mil e cem metros que constituía o antigo campo de aviação.

Na cabeceira, depois de fazer sinal da Cruz, chequei, um de cada vez, os "magnetos"
e em seguida acelerando ao máximo o motor, soltei os freios, com a mão firme no "manche"
e pés nos lemes da direção, exclamando: Seja o que Deus quiser; lá fui eu, campo afora,
para realizar o meu solitário vôo-solo e de batismo.

Tudo bem, o avião criou sustentação e quando alcançou velocidade necessária,
puxei levemente o "marche" para traz e senti com grande e radiante contentamento que a
aeronave tinha deixado o solo e em bom ângulo ganhava altura no espaço aéreo.
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De acordo com orientação de meu instrutor, aos oitocentos metros de altura, nivelei
a aeronave e, sentindo-me encorajado, sobrevoei grande parte da cidade, regressei ao
campo e comecei a perder altura para uma boa tomada da pista de pouso.

Confesso que novamente meu coração acelerou o seu ritmo, pois seria igualmente
o meu primeiro pouso sozinho no comando do "Paulistinha".

Procurei manter o avião no eixo da pista de pouso e aplicando com rigor os
ensinamentos aprendidos, fiz um belíssimo e suave pouso.

Indiscutível foi a minha alegria quando, estacionando a aeronave, depois de
rolar até em frente o hangar, olhei pela janela e verifiquei que todos, ao bater as palmas,
aplaudiram o "ex-manicaca" que tinha, com êxito, completado o seu vôo - solo. Desci
do avião, corri para abraçar a minha esposa, filhos, papai, meu sogro, o instrutor de
pilotagem e meus colegas. Em seguida, foi o tradicional "banho de óleo", o batismo do
aluno que pela primeira vez voa sozinho.

Lá estava eu todo enlameado de óleo queimado, preto da cor de carvão, mas feliz
da vida por ter conseguido realizar e vencer corajosamente o desafio que há tantos anos
me propus e que agora havia conquistado.

Em 31 de janeiro de 1951, tomou posse como Presidente da República o Dr.
Getúlio Dorneles Vargas e como vice-presidente o Dr. João Café Filho, depois de renhida
campanha eleitoral e a vitória pelo voto popular sobre o forte candidato Brigadeiro Eduardo
Gomes. Com a posse dos eleitos, desvaneceu-se a hipótese de um movimento armado que
viesse obstacular a posse de Vargas e Café Filho.

Em Minas Gerais, tomaram posse também no Governo do Estado o Dr. Juscelino
Kubitschek de Oliveira e como seu vice o Dr. Clóvis Salgado. Naquele período do goveroo
de Getúlio Vargas foram criados o Banco do Noroeste e a Petrobrás, empresa estatal que
controlaria a pesquisa e exploração do petróleo no país. Importante na época foi também
a assinatura de lei que estabeleceu o salário mínimo no Brasil.

Hoje, 15 de setembro de 1986, a propósito do encontro dos Presidentes José
Sarney e Ronald Reagan, em Washington, quero deixar registrado meu comentário:

"É bem verdade que o Brasil está distanciado do poderoso eixo do Norte, que se
desloca entre os grandes da Europa e Estados Unidos e nos últimos anos teve de estender-
se até o Japão. Todos sabemos que as dimensões da nossa economia encontram-se
terrivelmente abaladas diante do desenvolvimento econômico daqueles países. No entanto,
dentro de sua faixa que é o Terceiro Mundo, o Brasil já adquiriu uma posição muito
destacada, abrindo caminho para o mercado externo, onde passou até a representar certo
nível de concorrência com algumas das poderosas nações.

Particularmente, os Estados Unidos já sentem nas relações comerciais, no campo
da venda de aviões e armamentos fabricados no Brasil certo nível de concorrência. Esta
situação naturalmente deverá gerar uma nova forma de interesses e disputas comuns à
mesa de entendimentos entre os Presidentes Reagan e Sarney, num encontro que deve
representar um novo marco nas nossas relações comerciais".

Dando continuidade às "memórias", em fevereiro de 1951, justamente no décimo
sexto dia, após completar cento e uma horas de vôo de instrução, me submeti às provas e
exames para obtenção da carta de Piloto de Recreio ou Desportos perante a banca
examinadora, designada pela Diretoria de Aeronáutica Civil, órgão do Ministério da
Aeronáutica.
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A banca examinadora foi composta pelos inspetores do DAC, José Corrêa Pinheiro
e Basílio Ferreira Pimenta. As provas foram compostas de exame teórico e prático, cujo
resultado, para meu pleno contentamento no final, foi aptidão para ser licenciado, ou seja,
obter o almejado "brevet". Lembro-me bem que as provas foram realizadas na Aeronave
CAPA, o famoso "Paulistinha", prefixo PP-HHU.

Em maio de 1951, recebi a minha "Licença especial de Vôo" de número 8.752,
que me permitia voar comandando aeronave monomotor, tipo CAP-4 e PIPER-CUB até
108 HP, enquanto não era expedida, em definitivo, a respectiva "carta".

Com a licença provisória, comecei a efetuar vôos aéreos mais longos, cujas rotas
me levaram, juntamente com outros colegas, à demanda de cidades como Rio de Janeiro,
São Paulo e outras.

O interessante era organizar o respectivo Plano de Vôo, através de mapas
aeronáuticos, ou traçávamos a rota a seguir de ponto a ponto, campos de pouso alternativos
em caso de "pane" no avião; hora de saída e chegada ao destino, tempo previsto de vôo,
etc.

Em 12 de junho de 1951, tendo preenchido as formalidades legais, fui diplomado
pelo Delegado do Presidente da República e com poder conferido pela "Federation
Aeronautique Internationale", sediada no Aero Clube do Brasil, o "brevet" de Piloto-
Aviador Internacional, sob no. 2.341.

Em 26 de julho de 1951, é noticiado o falecimento de Eva Duarte Perón, esposa do
Presidente Juan Duarte Perón, da Argentina, e muito amada pela maioria do povo daquela
Nação amiga.

Também em julho de 1951, por serviços prestados à Confraria de Nossa Senhora
da Boa Morte, fui admitido como irmão, titulo que muito me honrou e que está registrado
no Livro "a" na folha no. 418.

A Confraria de Nossa Senhora da Boa Morte em São João Del-Rei, foi constituída
conforme bula de S.S. Padre Pio IX, expedida em Roma, aos 16 de novembro de 1855 e
aprovação episcopal em 18 de julho de 1856, do Bispado de Mariana.

Na cidade de São João Del-Rei, existe uma tradição curiosa, ou seja, o cidadão que
se preza deve forçosamente pertencer a uma Pia Confraria, pois, caso contrário, por ocasião
de seu falecimento, não sendo "irmão" desta ou daquela Irmandade, somente poderá ser
enterrado no Cemitério Municipal e, por incrível que possa parecer, é fator de desprestígio
para a família, em se tratando de família católica.

Ainda em julho deste mesmo ano, efetuei o meu primeiro vôo na rota São João
Del-Rei - Rio de Janeiro e vice-versa, tendo no Aeroporto de Santos Dumont preenchido
também o primeiro Plano de Vôo - PLN, que foi no dia 06 do citado mês. Identificação da
Aeronave: PP-HHU, tipo CAP-4, aeródromo de Cruzeiro: 120 km. Hora -Tempo previsto:
uma hora e quarenta minutos - Alternativas: Barbacena - Juiz de Fora, autonomia do
aparelho: quatro horas. Obs.: "Sem mensagem de chegada".

A passageira foi a saudosa Ruth, acompanhada de nossa querida filha Sílvia.
Verifico, revendo o meu vetusto mapa aeronáutico, editado em 1948 pela Diretoria de
Rotas Aero e que ainda guardo como preciosa recordação. A rota percorrida foi São João
a Juiz de Fora - bússola a 140 graus e de Juiz de Fora ao Rio, bússola a 190 graus.

Em agosto de 1951, participei do lançamento, em São João Del-Rei, do livro "De
São João Del-Rei ao Vale do Pó", no qual o ilustre sanjoanense de coração, herói da FEB, no

eu estilo próprio, Tenente Gentil Palhares, descreve com raro brilho e fundamentados fatos
o sacrifício heróico da participação das ações do II , 6 e I R.I. nos campos de batalha da
Itália,por ocasião da Segunda Grande Guerra Mundial. Principalmente a bravura e o heroísmo
do povo mineiro em especial dos sanjoanenses, são relatados no precioso document? .

Ao ler o livro "De São João Del-Rei ao Vale do Pó", as futuras gerações de brasIleIros
deverão ter orgulho de seus antepassados.

Embora conhecesse Gentil Palhares já desde o tempo de caserna, quando de seu
regresso no fim da guerra, pela sua conduta exemplar no cumprimento do dever militar
nas fileiras do glorioso II Regimento de Infantaria, hoje Regimento Tiradentes, do qual
me orgulho de ter servido, mal sabia que estava naquele momento diante de um futuro
grande amigo.

Em setembro de 1951, precisamente entre os dias 20 e 23, realizou-se, em São
João Del-Rei, o "100 Congresso Mariano Regional". Lembro-me que desde abril, por
iniciação e incentivo do Revmo Pároco Almir de Rezende Aquino, incansável na
orientação dos fiéis, foram iniciados os preparativos para o referido congresso.

No dia dezoito, às 18:30 horas, em carro especial da Rede Mineira de Viação,
chegava à cidade o Exmo e Revmo Arcebispo de Mariana, Dom Helvécio Gomes de
Oliveira, para justamente presidir o Congresso Mariano Regional. Fui à estação
acompanhado da Ruth e de meu sogro Waldemar para recebermos com fraternal afeto o
nosso Pastor. A saudação oficial ao Sr. Arcebispo foi proferida pelo Dr. Cristóvan Braga, de
saudosa memória.

Em um dos dias do congresso, houve um pronunciamento do Dr. Augusto das
Chagas Viégas, deputado federal por muitos anos, chefe político de notável prestígio na
região do Oeste de Minas Gerais. Creio também que, sem equívoco, posso afirmar que o
Dr. Augusto Viégas foi o político que introduziu Tancredo de Almeida Neves na sua
evolutiva carreira política de homem público.

Neste mesmo dia houve um acontecimento marcante em nosso país: começou as
suas transmissões a TV-TUPI de São Paulo, a primeira emissora de televisão do Brasil.

A abertura do Congresso Mariano foi realmente uma prova incontestável da enorme fé
cristã-católica do povo de todo o Arcebispado de Mariana, ao qual pertencia São João Del-Rei.

Durante a sua realização, foi anunciado pelo Revmo Pároco do Pilar ao povo o
"breve" de S. Santidade o Papa Pio XII outorgando à paróquia o direito oficial de ter a
Virgem do Pilar como padroeira, já venerada na tradição e no conceito pelos sanjoanenses
que sempre lhe renderam homenagens afetivas. O momento foi de grande entusiasmo e
vibração pelos presentes que em altos brados aclamavam a Virgem do Pilar.

O encerramento do 10 Congresso Mariano Regional realizado em São João
Del-Rei foi revestido de completo êxito através de solene missa cantada, procissão,
Te Deum Pontificial às vinte horas em Ação de Graças pelas três grandes comemorações
festivas da Arquidiocese primaz de Minas Gerais, de seu Seminário Mariano: de seu
Arcebispo e da proclamação do dogma da Assunção.

No dia 13 de setembro de 1951, marco de outro grande acontecimento, ou seja, a
inauguração do prédio próprio do "Clube Teatral Arthur Azevedo".

Realmente foi um dia festivo para a comunidade sanjoanense a inauguração do
prédio, sede do estimado Clube Teatral, cujas dependências ficaram totalmente lotadas
pelo povo que enaltecendo o trabalho do teatrólogo Antônio Guerra, seu idealizador, e
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seus companheiros de ideal admiravam aquela magnífica obra.
Eu e Ruth, presentes ao evento, nos juntamos à multidão em palmas frenéticas

enaltecendo o trabalho dos idealistas e realizadores da imponente e importante obra. Presentes
à inauguração, entre outros, o Prefeito Municipal Dario de Castro Monteiro, Neguinho
Guerra, o idealizador da obra, Dr. José Viégas, Lauro Novais, Dr. Euclides Garcia de Lima, Dr.
Inácio Ferraz, Álvaro de Castro Teixeira, chefe da contabilidade da Prefeitura. Falaram,
exaltando o marcante acontecimento, se não me falha a memória, Antônio Guerra, Dr. Garcia
de Lima e por último Lauro Novais, na época, secretário do Clube Teatral Artur Azevedo.

Dessa maneira, a histórica São João Del-Rei, decantada "Terra da Música", ganhava
mais um templo, ou seja, no terreno da Arte e da Cultura. Ruth, minha saudosa esposa,
estava novamente grávida, à espera do nosso terceiro filho.

Na época, tendo completado vinte e seis de existência, lembro-me bem, a mocidade
exaltava em meu ser. O amor à família que estávamos construindo mais ainda se acentuava
com a esperança do nascimento de mais um membro querido e acima de tudo desejado.

Logicamente, desde cedo temperado, através de lutas do cotidiano, como todo
rapaz, sonhava com horizontes de bem estar e alegria. Em vencer na vida. Ser útil à sociedade
e, principalmente, preocupava-me a conquista de um futuro sólido para a família. O trabalho
de segunda a sábado sempre constituiu para mim o caminho a percorrer na almejada conquista
de um destino promissor. Mas, no entanto, o sábado era o dia almejado, véspera de domingo,
reservado para os passeios com a esposa e filhos, entremeado às lides aviatórias.

Recordo-me gratificado que da janela de meu quarto, aos sábados, abria a gaiola
da existência e contemplando a manhã de sol, num vôo livre sobre as matas verdejantes,
descansava por alguns minutos minha imaginação de jovem e sonhador, ansiando o
prazer dos próximos momentos, principalmente do domingo, em que depois de assistir
à missa das nove e quinze, na Igreja de São Francisco, dava evasão à alegria do radioso
dia de descanso. Porém, sabia que o alçapão iria desarmar na segunda-feira e também
que o herói do sábado e domingo não resistiria à tentação do alimento colocado na
segunda. Nessa idade, tudo é divino e maravilhoso, pois aceitamos a morte do próximo
como fato corriqueiro e somente a glória e as emoções, próprias daquele período,
consistem na felicidade do dia a dia.

O General Dwight Eisenhorwer, comandante supremo das forças aliadas na Segunda
Guerra Mundial, é eleito Presidente dos Estados Unidos.

Hoje, vinte e um de setembro de 1986, faço uma pausa para reflexão sobre o
momento econômico que atravessa o povo brasileiro, atualmente:

"A abertura Política no Brasil não se esgota na convocação de eleições da
Constituinte, no exercício dos debates partidários da Nova República. Não é possível
haver liberdade sem o necessário controle econômico e banido o malsinado especulador
da bolsa do povo. O compromisso mais veemente assumido pelo governo civil, que veio
substituir o militar, foi aquele pregado em praça pública durante as famosas "Diretas Já",
ou seja: o de eliminar o modelo econômico recessivo e penalizador dos assalariados e da
classe média. Sob tal expectativa, implantou-se, estou certo, a Nova República."

Terminado o período de adaptação do novo governo do Presidente José Sarney,
saiu o famoso Plano Cruzado, que mereceu apoio irrestrito dos brasileiros por causa de
sua característica democrática de atendimento à média das reivindicações dos
empresários e assalariados e, principalmente, o de não favorecer grupos ou situações
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econômicas especulativas. Sucede porém que o controle da economia foi mal planejado
e o próprio governo, estabelecendo que os juros estão por baixo, excitou o consumismo
e o que estamos assistindo é o fim da poupança financeira, principalmente da classe
média, o que poderá nos levar, em futuro breve à perda das parcas economias do
assalariado devido à febre incontrolável de comprar, sem medir as conseqüências de
uma recessão ainda maior.

A tudo isso, o que se vê hoje é o fator imprevisível, ou seja, movimentos grevistas
que pouco a pouco tomam conta dos diversos setores da sociedade. Deve ser imediatamente
verificado com objetividade pelo Governo, o conteúdo das reivindicações e outras
motivações, encontrando-se saídas justas para as que realmente procedem.

Caso contrário, corre o país o risco de entrar em convulsão social, o que será um
desastre. O país e seu povo devem ser preservados em nome das possibilidades de
construção de um futuro melhor para todos. Mas neste momento, deixar que os movimentos
se alastrem com evidentes prejuízos para a sociedade é a atitude mais condenável.

Também em setembro de 1986, recebi uma correspondência da Diretoria do
"Siderúrgica Futebol Clube", em São João Del-Rei, a qual comunicava-me que, em reunião
do Conselho Deliberativo, decidiu-se conferir-me o título de Sócio Benemérito, pelos
bons serviços prestados ao Clube. O fato para mim foi bastante agradável, pois depois de
inúmeros anos que deixei de atuar na vida pública e na política sanjoanense, ainda assim,
parcela da comunidade lembrava-se de minha administração na qualidade de Prefeito
Municipal da histórica comunidade.

Realmente, quando estive à frente da administração municipal. tive a
oportunidade e a elevada honra de efetuar ao glorioso clube, que tantos serviços
presta ao esporte em São João Del-Rei, a doação do terreno onde hoje localiza-se o
Estádio João Gonzaga, no bairro de Matosinhos, pertencente ao Siderúrgica Futebol
Clube.

Voltando à minha narrativa, lembro-me que, no início de 1952, os negócios
comerciais da firma José Lombardi Filho & Cia. Ltda prosperavam, com a concessão
exclusiva para a região, da revenda dos afamados caminhões da marca "Internacional
Harveste", de tratores da mesma marca e dos automóveis marca "Citroen". Esclareço que
na época ainda não havia fabricação de veículos nacionais e os referidos eram importados
dos países de origem e montados no Brasil.

Em razão das representações de nossa firma, muitas viagens foram realizadas por
mim a São Paulo e ao Rio de Janeiro e realmente foi nessa época, hóspede dos meus
cunhados Fernando e Lourdes, cujo lar estava enriquecido pelos filhos Fernandinho e
Helena, que passei a conhecer melhor o Estado da Guanabara (antigamente com esta
denOminação), cidade do Rio de Janeiro cuja beleza natural de suas encantadoras praias
e reservas ecológicas a transformaram, até hoje, através de versos e prosas, na universal
"Cidade Maravilhosa, cheia de encantos mil".

Outro fato que me era grato naquele período foram minhas estadias em São Paulo,
no apartamento da querida e saudosa tia Itália e, na ocasião, em visita ao tio Adolfo e à
inesquecível tia Vicentina, pessoa das mais gratas e marcantes em minha adolescência, a
freqüência em seus jantares, de cujos pratos à moda italiana, até hoje, produzem-me água
na boca.

Nas minhas anotações ficou registrado que, no dia 06 de janeiro de 1952, fui em
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companhia de minha esposa participar da ordenação sacerdotal do Revmo. Padre Francisco
Rodrigues Lustosa. A ordenação foi oficiada pelo Exmo. Arcebispo Dom Helvécio Gomes
de Oliveira, na Matriz de São João Bosco. O Padre Francisco Lustosa, de tradicional
família sanjoanense, celebrou sua primeira missa solene na Matriz do Pilar.

Também celebrou, no mês de janeiro de 1952, em sua terra natal, a primeira missa
o Frei Lucas Moreira Neves, ordenado recentemente na França. A primeira missa em São
João Del-Rei foi celebrada na Igreja Nossa Senhora do Rosário.

Naquele período foi nomeado pelo Exmo. e Revmo. Dom Helvécio, digno
Arcebispo de Mariana, como Vigário Forâneo da Comarca Eclesiástica do Rio das Mortes
com sede em São João Del-Rei, o Revmo Cônego Almir de Resende Aquino, piedoso ~
dinâmico vigário da Matriz do Pilar.

Todos sabem que a existência humana, na realidade, assemelha-se a um romance
onde, junto conosco, vários personagens são envolvidos e eles, com maior ou menor
int.ensi.dade, participam dos momentos de alegria e também de tristeza. Mas, alguns
episódIOS fogem ao normal curso da vida e embora acidentais e até cômicos, devem ser
recordados porque são interessantes: Em março do mesmo ano, estando meu concunhado,
Fernando Zarur, com a família em férias em São João Del-Rei e tendo de ir ao Rio, aproveitei
a carona do mesmo, pois também tinha que estar no dia seguinte na terra carioca.

Partimos pela madrugada, tendo como condução um automóvel marca Chevrolet,
ano de 1940, de propriedade do Fernando. Até a cidade de Juiz de Fora, tudo correu
normalmente, no entanto, já na estrada asfaltada, nas imediações de Santos Dumont,
acordando de um breve cochilo, verifiquei que Fernando imprimia alta velocidade ao
veículo e, em seguida, para meu espanto, olhando para fora verifiquei que naquele justo
momento, rente ao auto, passou na nossa frente, na maior velocidade, por incrível que
possa parecer, uma roda de automóvel com o respectivo pneu. Imediatamente tratei de
chamar a atenção de meu cunhado que repentinamente surpreso, freiou o veículo e qual
não foi a nossa tensão emocional quando sentimos que o referido tombou de um lado e,
soltando chispas no asfalto, parou no acostamento e trêmulos descemos do automóvel e,
nos refazendo do susto, alegres por estarmos sem ferimentos, soltamos boas gargalhadas
deste incidente episódico.

Em 16 de fevereiro de 1952, para alegria da farmlia, nosso lar foi mais uma vez
abençoado ?or.Deus pelo nascimento de formosa menina, cujo nome escolhido por mim
e a Ruth fOi Ehzabeth. Era nossa terceira filha, prova evidente de sincero amor.

Em abril do mesmo ano, houve um trágico acidente aéreo, que roubou de nosso
convívio um colega de aero-clube, infelizmente não me recordo seu nome mas, sua morte
chocou-nos sobremaneira.

A ocorrência ~oi n~ ~ampo de pouso da cidade de Cláudio. Tínhamos participado
de ~m almoço do anlversano do Osvaldo Tolentino, nosso colega de "brevet", que foi
reahz~d~ na f~zenda da mãe do aniversariante. Na parte da tarde, o colega que era sargento
do exAercltofOi efetuar. algumas manobras acrobáticas para alegria da população quando,
em voo rasant~, descUldou~se e bateu com a asa do avião, por sinal um "Piper-Cub", em
uma copa de arvore, espatifando-se de encontro ao solo e, em seguida, incendiando-se.
Todos os colegas presentes correram em direção ao acidente, mas ardendo em enormes
labaredas, nada pode ser feito para a salvação do piloto que veio a falecer em meio às
ferragens retorcidas da aeronave fumegante.
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Apesar do trágico acontecimento, a fibra indomável da vocação de voar em nada
abateu nosso ímpeto de, ao dominar a máquina, sentir dentro de nossa mente a
superioridade momentânea de nos sentirmos nas alturas, mais perto do "Criador", olharmos
mais ao longe onde o horizonte não tem fim.

Bom navegador para a época, já brevetado, inúmeros vôos realizei em companhia
de meus colegas e amigos como Dario Bassi e Hilton Fonseca.

Guardo até hoje o meu plano de vôo, a via amarela, que tomou o n 36, entregue na
Diretoria de Rotas Aéreas e que marcou o meu primeiro vôo ao Rio de Janeiro, partindo de
São João Del-Rei, no dia 08 de maio de 1952, aeronave identificada pela sigla: PP-HU
Capo - 4, velocidade de cruzeiro 120 Km/hora, tempo previsto de uma hora e quarenta
minutos, alternativa Juiz de Fora. Rumo da bússola: ida 166 e volta 346 , autonomia da
aeronave: quatro horas de vôo.

Hoje, 20 de setembro de 1986, os jornais noticiam que as pesquisas para apurar as
preferências do eleitorado têm mostrado que, nesta altura, a maior parcela ainda não se
definiu, dentro deste quadro se destaca a população de Minas Gerais onde, apesar da
proximidade das eleições para Governador e Deputados o percentual de indecisos sobe
sensivelmente.

Acredito que todo o país tenha se emocionado com a presença de Tancredo Neves
como porta-bandeira da grande marcha da transição para a normalidade democrática e
para os mineiros este sentimento pesou muito mais. Tratava-se da volta de um mineiro à
Presidência da República, depois de vinte anos de separação do Estado de Minas do
poder central, para orgulho de parcela consciente que cultiva, entre os seus valores mais
ardentes, a liberdade e caberia a ele fazer o retomo do Brasil à democracia.

No entanto, o infortúnio da morte do Presidente Tancredo Neves, sem sequer ter
podido colocar mãos à obra no trabalho de reformar as normas vigentes na nossa Pátria, trouxe
aos brasileiros uma grande frustração a qual permanece até hoje e explica o retraimento
generalizado que vai sendo revelado pelas pesquisas realizadas próximas das eleições. Outra
notícia de âmbito internacional revela o fracasso do encontro entre os Presidentes Reagan e
Gorbatchov neste fim de semana, tomando-se assim mais presente as ameaças à paz mundial.
Nada foi, infelizmente, acertado entre os governantes dos Estados Unidos e da União Soviética.

A reunião realizada na Islândia terminou em um impasse devido ao projeto "Guerra
nas Estrelas" do governo norte americano sobre o qual os soviéticos se opõem
energicamente. As medidas que deveriam ser acertadas entre as duas superpotências seriam,
inicialmente, as que incluíam a redução para a metade nos arsenais de armas nucleares de
longo alcance. Estes cortes, ainda que diminuíssem de cem para cinqüenta vezes a
capacidade de ambos na destruição do mundo, representariam sem sombra de dúvida uma
prova evidente da disposição em limitar a perigosa e catastrófica corrida armamentista
entre as duas nações.

Esperamos que, dentro em breve, tanto o governo americano como o da Rússia,
compreendam a urgente necessidade de, através de tratados conjuntos, estabelecerem o
fim da desenfreada corrida nuclear destruidora, em benefício dos povos de todo o mundo,
cujos anseios mais prementes são da paz mundial duradoura, para o bem da presente e da
futura humanidade.

Em 1952, durante o governo constitucional do Presidente Getúlio Vargas, foi
nomeado Ministro da Justiça o sanjoanense Tancredo de Almeida Neves. Naquela época,
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iniciavam-se turbulências políticas em todo o país e, devido às constantes crises,
mergulhava a pátria brasileira em verdadeiro caos, escândalos e denúncias enfraqueciam
o governo que, apesar da reconhecida habilidade política do novo Ministro, dia após dia
denegria-se perante a opinião pública.

Lembro-me também, que naquele ano falecia Giovanni Papini, famoso escritor de
origem italiana que, entre outras obras, escreveu para a posteridade o famoso "Juízo
Universal" no qual narra em todos os aspectos os problemas, a grandeza e as misérias da
vida humana, terminando na grandeza de "crente" na infinita glória e amor a Deus. O
Juízo Universal foi a maior obra escrita por Papini, na qual gastou quarenta anos entre
pesquisas, estudos e mais 2.700 páginas manuscritas.

Outra data histórica para a cidade de São João Del-Rei, foi a visita do Presidente
da República Getúlio Vargas, que chegou acompanhado de diversos ministros e do
Governador do Estado de Minas Gerais, Dr. Juscelino Kubsticheck de Oliveira, e de seu
famoso e lendário guarda-costas de nome Gregório.

O Presidente Getúlio Vargas veio para presidir os trabalhos inaugurais do VII
Congresso dos Trabalhadores Mineiros, realizado em São João Del-Rei, ficando hospedado
na residência de meu tio João Lombardi. Por incrível que pareça, o guarda-costas Gregório,
durante a noite de permanência do Presidente na cidade, dormiu atravessado em cama
portátil na porta do quarto de Getúlio.

Na São João Del-Rei, nos idos de 1953, como também era costume na época,
principalmente nas cidades do interior, foi organizado um banquete em homenagem ao
meu tio João Lombardi, por ter sido o mesmo investido por S.Santidade o Papa Pio XII,
no grau de "cavalheiro" da Santa Fé. Ao referido compareci, acompanhando toda a
família Lombardi, tendo a homenagem sido prestigiada pela sociedade inteira de São
João Del-Rei e autoridades locais, inclusive com a presença do então Ministro Tancredo
Neves.

Os banquetes em homenagem são um costume que até hoje permanecem, mas
comparando-se os cardápios de ontem com os de hoje, verifica-se com nitidez a fartura da
década de cinqüenta, refletindo uma vida mais tranqüila, devido ao melhor poder
aquisitivo, principalmente da classe média; com as dificuldades inerentes da atualidade
em que a inflação alcançou a casa de dois dígitos e em conseqüência, baixou sobremaneira
a qualidade de vida dos "brasileiros e brasileiras", parodiando o início dos
pronunciamentos do atual Presidente da República, José Sarney.

Em 16 de janeiro de 1953, foi expedida a minha licença definitiva (Brevet) de
Piloto-Privado, pelo Ministério da Aeronáutica, Diretoria da Aeronáutica Civil, sob o
n 731, fato que concretizou na minha vida mais uma vitória, pois tornou realidade a força
interior de minha personalidade em obter com determinação e garra os objetivos que
sempre, durante o ciclo de minha vida, me propus alcançar.

Em fevereiro do mesmo ano, matriculei-me em um curso de especialização no
"Califórnia Aircroft Institute Incorporated" para pilotos civis, por correspondência em
espanhol, nos Estados Unidos, cuja matrícula tomou o n 8.570. Tinha naquela ocasião
idéia de seguir carreira de piloto comercial, mas com as lides comerciais e a constituição
da família, que pelo jeito seria numerosa, desisti desta meta em pouco tempo, permanecendo
nas lides aviatórias esportivas.

Também em 1953, efetuei minha inscrição como sócio-correspondente, sob o
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n 3.547, do Clube Filatélico do Brasil. Nesta altura de minha vida,já possuía uma regular
coleção de selos, iniciada pelos idos de 1942, como uma das mais atrativas distrações que
sempre me impeliram para o campo da filatelia, como um agradável e útil entretenimento,
que ao mesmo tempo instrui e que hoje tornou-se altamente rentável pe~a valorização do
selo postal, principalmente em se tratando de uma peça rara, de pouca tIragem.

Em 05 de março de 1953, as rádios e jornais anunciavam a morte do ditador russo
losef Stalin, presidente do Conselho de Ministros da Rússia comunista.

Ao efetuar as anotações destas "memórias", em outubro de 1986, verifica-se pelas
notícias em divulgação nos jornais, rádios e televisões, que, devido à política econômica
adotada pelo governo da Nova República, o país vive o compasso das greves,
caracterizando a insatisfação popular.

Realmente, a greve é a expressão popular maior durante o exerCÍcio das liberdades
democráticas, na forma extrema das reivindicações das classes sociais, mas há, porém, o
problema que preocupa, qual seja, a greve como método de pregações políticas, usada
como meio de penetração no seio da massa espoliada, perdendo desta maneira a sua
conotação classista, desprendendo-se da luta por melhores salários e com sua desfiguração
para o cunho acentuadamente oportunista e porque não dizer, subversivo.

Os governos existem para organizar a sociedade dentro do primado da lei, traçada
para discriminar os limites de sua autoridade e responsabilidades perante a sociedade.
Igualmente, a sociedade tem direitos e deveres a cumprir. Se o governo mostra-se indeciso
e desautoriza-se em contradições, acontece o que estamos vendo no Brasil. Os cidadãos
por sua vez, destemperam-se, resistem e buscam decidir por conta própria, procurando
impor, às vezes, por greves até ilegais, a vontade particular sobreposta ao interesse da
coletividade.

Verifica-se também que devido às medidas de congelamento de preços adotadas pelo
atuaI governo e a fraca fiscalização exercida pela "SUNAB" e outros órgãos, pouco a pouco o
desaparecimento do mercado consumidor da carne bovina nos açougues vai-se acentuando. Em
vista do fato e dentro das opções do Plano Cruzado, o governo inaugura uma nova modalidade;
o confisco de bois no pasto com o fim de regularizar o abastecimento de carne. Para o cidadão
comum preocupado com as filas e o pior, a cobrança de ágio, o confisco será uma medida
acertada. Mas certo é que será preciso aguardar os próximos acontecimentos e dias para se
assegurar da validade ou não dos resultados desta providência.

A Polícia Militar de Minas Gerais, que completa o seu 155 aniversário, é uma das
instituições mineiras das mais prestigiosas e fiel depositária das graves responsabilidades
no campo da preservação da segurança dos indivíduos e no resguardo da lei e da ordem.
Durante século e meio de existência, tem cumprido dignamente sua missão, sob a égide
de seu patrono, o sanjoanense, Alferes Tiradentes, morto em defesa dos ideais da liberdade.
Pelo muito que fez nestes 155 anos, a PMMG é credora do respeito e apreço de todo
cidadão. Os mineiros possuem realmente uma Polícia Militar de que podem e devem
orgulhar-se.

Voltando às "reminiscências", lembro-me que, em 09 de abril de 1953, tomei parte
nUma caravana que esteve presente às homenagens prestadas ao Revmo. Cônego Heitor
Augusto Trindade, pároco da Vila de Nazareno, pela passagem de seu 60 aniversário de
sacerdócio. Tendo presidido as solenidades o Revmo. Vigário Forano Padre Almir de
Rezende Aquino. A população de Nazareno prestou comovidas manifestações de estima
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ao pároco, com a participação de caravanas vizinhas, que a mais de meio século prestou
assistência espiritual aos paroquianos locais.

Em 24 de setembro de 1953, lembro-me foi oferecido ao Ministro da Justiça
Tancredo Neves, pela sociedade sanjoanense, um banquete dos mais concorridos.

Durante a permanência do Ministro da Justiça na cidade, entre outras homenagens
que lhe foram prestadas, a Irmandade do Santo Sacramento, da qual Sua Excelência era
provedor, mandou celebrar uma santa missa festiva na Matriz do Pilar.

Igualmente, no salão nobre do prédio-sede da Prefeitura Municipal, na presença
do Ministro, foi descerrada placa comemorativa.

Em véspera do final daquele ano, aconteceu um episódio dos mais marcantes nas
minhas lides aviatórias. Na vizinha cidade de Prados, cuja maior parte da população
nunca tinha visto um avião de perto, foi construído pela Prefeitura Municipal um pequeno
campo de pouso, em local previamente orientado pelo José Flores, instrutor do Aero
Clube de São João Del-Rei. Prontas as obras, marcou-se a data para a inauguração, que, se
não me falha a memória, seria em um domingo, em torno das onze horas. No dia aprazado,
estando em companhia de meu primo João Lombardi Filho, no campo de São João Del-
Rei, resolvemos efetuar um vôo de reconhecimento sobre o novo campo de pouso a ser
inaugurado, e assim foi realizado, estando o Joãozinho pilotando o avião, o famoso e
inesquecível "Pau listinha". Acontece que ao efetuarmos um vôo rasante sobre a cidade de
Prados, despertou-se a curiosidade popular e boa parte da população correu em demanda
do campo, postando-se nas suas partes laterais, empunhando bandeirolas e soltando
foguetes. Surpreso com a reação falei com meu primo: o pessoal está certo que a inauguração
será agora e eu acho que não devemos desapontá-los, vamos descer!

João imediatamente concordou e procuramos efetuar uma tomada de campo boa
para tocarmos a pista logo no seu início, pois verificamos tratar-se de pista de, no máximo,
quinhentos metros de cumprimento.

Qual não foi a nossa surpresa, quando verificamos que ao toque das rodas da
aeronave no primeiro terço do campo de pouso, os populares avançaram para o seu meio,
quero crer por falta de advertência do perigo, impedindo nossa aterrissagem e ao mesmo
tempo correndo a iminência de um desastre de graves proporções.

Naquele justo momento, atordoado pelo fato e sentindo a proximidade de uma
desgraça, gritei para o piloto: "Arremete!" - o que equivale dizer: efetuar as manobras para
alçar vôo. Embora o João arremetesse, acelerado o motor e puxando o "manche" para
sairmos do chão, o avião já com a velocidade reduzida, apenas e Graças à Divina
Providência, saltou por cima dos populares e em perda tocou novamente o solo, no justo
instante em que verifiquei que a pista estava tenninando e, em nossa frente, defrontávamos
um rio de proporções reduzidas na cabeceira da pista.

Deus, na sua Suprema Glória, é realmente dono de nossos destinos, pois ao acabar
a pista de pouso, a aeronave por verdadeiro milagre, emborcou de bico no rio e parou.
Com o motor dentro d'água a iminência de pegar fogo pelo vazamento de combustível
anulou-se e eu na sofreguidão daquele perigo vislumbrado, desprendi-me do cinto de
segurança e saindo pela janela pulei em pé dentro da salvadora corrente de água, mas,
novamente fui surpreendido, com a pressa de sair para a margem, que meus pés estavam
presos e atolados na lama do fundo do rio; debatendo-me agarrei a corda que um cidadão
jogou-me e consegui chegar num barranco de uma das margens. Novo susto e apreensão
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quando olhei para o lado da aeronave e verifiquei que meu primo não tinha ainda deixado
a cabine. Num ato de intensa solidariedade, apesar da gritaria do povo aglomerado na
margem, entrei novamente na água e nadei em direção do avião embicado em busca do
Joãozinho. Lá chegando, com a graça de Cristo, verifiquei que o mesmo não tinha
ferimentos, apenas não saia da aeronave porque, no pavor do acontecimento, tinha
esquecido de soltar o cinto de segurança, o que foi feito em seguida e nadando, juntos
chegamos à margem salvadora.

Por incrível que possa parecer, logo em seguida retiramos, com o auxilio de
populares, o avião intacto do rio e sentados, eu e meu primo, um em cada roda do famoso
PP-HHU, posamos fotograficamente para a posteridade e participamos da benção do campo
pelo Revmo. Padre Assis.

A bem da verdade, devo declarar que este episódio foi um dos mais marcantes e
tensos do meu período de piloto civil.

Mas em compensação, meu lar e da Ruth, dentro de breves meses deveria ser
enriquecido com o nascimento de mais um filho, o quarto.

Naquele ano de 1953, também faleceria o Sr. João Clemente Fernandes, mais
conhecido pelos sanjoanenses pela alcunha de "João Resinga", que, por meio século
consecutivo, desempenhou a função de sineiro da Igreja Matriz. Suas Bodas de Ouro
foram comemoradas postumamente e com muita justiça, pois sucessor de seu pai que, em
tempos idos, de acordo com os costumes, de dia ou de noite, a qualquer hora, devia tocar
na qualidade de sineiro o "Nosso Pai", isto é, repicar para o "Viático" solenemente levado
aos enfermos.

A função de sineiro em São João Del-Rei tem uma importância muito elevada,
maior, bem maior que em outras cidades, pois lá, pelos sinos, fala-se ao povo. Até um livro
foi escrito sob o título "Onde os Sinos Falam à Alma da Gente".

Os turistas ou visitantes ilustres, quando em São João Del-Rei, ficam surpresos ao
verificar que os habitantes da terra sabem pelos sinos os acontecimentos em seus templos
sagrados. Há toques especiais, por exemplo:

- Dois dobres no sino grande, isto é, toca um certo número de vezes, para depois
recomeçar outra vez, significa que a falecida é uma senhora.

- Três vezes dobres no sino grande, é um homem.
- Se o falecido serviu na Irmandade ocupando cargos, o dobre é diferente.
- Para crianças menores de sete anos o repique é festivo.
- Pelos toques do sino, sabe-se se haverá sermão à noite, se haverá Te Deum, se

haverá missa e se será festiva ou solene cantada.
- Ao tocar chamando os fiéis para missa, fica-se sabendo se o celebrante será o

pároco, se o vigário cooperador ou outro sacerdote visitante.
- À chegada do Bispo, os repiques são festivos.
- Festa da Boa Morte, sino toca a "Senhora Morta". Quando o enfermo está muito

mal e é sócio de alguma Irmandade ou Confraria, o sino toca, caso seja solicitado, "agonia",
para que o povo cristão reze por aquela alma que está prestes a deixar o mundo dos vivos.

O relógio da Matriz, hoje Catedral, o toque das horas, quarto e meia hora, se dá
através dos sinos. Entretanto, atualmente, devido às mudanças nos mais diversos setores
da sociedade, verifica-se lamentavelmente que as ricas e po~ticas tradições também vão
sendo suprimidas e caem pouco a pouco no esquecimento. E o mundo moderno onde se
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concretizam os avanços da ciência e da tecnologia, mas, infelizmente, no campo da
preservação das belas históricas tradições, principalmente no Brasil, de geração em geração,
vão sendo esquecidas.

Em setembro de 1953, lembro-me da notícia do falecimento de uma grande
educadora de São João Del-Rei, a Revma. Irmã Jardim, com a avançada idade de oitenta e
nove anos. A Irmã Jardim trabalhou em nossa cidade desde os idos de 1892, no tradicional
Colégio Nossa Senhora das Dores.

Hoje, 14 de outubro de 1986, noticiam os jornais que o encontro entre os dirigentes
Ronald Reagan, Norte Americano, Gorbatchev, da União Soviética, não foi tão produtivo
como era esperado, mas inegavelmente houve um avanço na desmilitarização do espaço
e na redução dos "mísseis" nucleares na Europa. Em princípio, Reagan e Gorbatchev
concordaram e durante as conversações também assentiram em reduzir em cinqüenta por
cento os respectivos arsenais nucleares. Mas o grande problema foi o programa de defesa
espacial de "guerra nas estrelas" dos EUA.

Os russos insistem em que os norte-americanos devem manter limitados pelo prazo
de dez anos os testes e experiências referentes ao projeto espacial. Os norte-americanos
não concordam em adiar sua instalação por este prazo, pois seria "matar a essência do
plano".

Este é o momento atual, de um lado os americanos e de outro os soviéticos,
debatendo a paz e a guerra e entre os povos de todo o mundo, clamando por um acordo
entre as duas super potências para que perdure a paz e evite-se a famigerada e odienta
"Guerra Nuclear" que se deslanchada, poderá arrasar com a humanidade, ou seja com a
espécie humana do solo terrestre.

Convém que expliquemos o que é a "Guerra nas Estrelas" em rápida análise: A
iniciativa da defesa estratégica, conhecida como programa de "guerra nas estrelas"
anunciada pela primeira vez em março de 1983 pelo Presidente Ronald Reagan, dos
EUA, é concebida como o sistema de milhares de satélites equipados com canhões de
raio lazer, foguetes interceptores, canhões eletromagnéticos, espelhos refletores e
aviões radar, tudo controlado por computadores coordenados e em permanente
funcionamento. O objetivo teórico desta parafernália eletrônica seria para identificar
e destruir possíveis ameaças de mísseis inimigos e ao mesmo tempo, acionar contra-
ataques de imediato. Em seu discurso inaugurando os debates da Assembléia Geral da
ONU, dias passados, o Ministro das Relações Exteriores do Brasil refletiu bem e
reafirmou, como vem sendo pregado através daquela tribuna pelos povos do Atlântico
Sul, zona até agora preservada contra o desatino das armas nucleares, que os povos
desta parte do mundo desejam ardentemente que se preserve a "paz" de acordo com a
nossa índole, porque a nossa concepção é outra, pois não recebemos a herança trágica
dos conflitos seculares, políticos, econômicos e sobretudo religiosos da Europa e do
Oriente Médio.

Evoluímos dentro de outros conceitos de entendimento e unidade de solidariedade
continental que pouparam a América do Sul, o testamento dos conflitos cíclicos que
ensangüentaram o mundo antigo.

Mas, para que "Deus salve a América", segundo a oração do hino comum, é
indispensável que coloquemos acima de tudo a justiça e a paz, acabando com as ações
maléficas que ódios e egoísmos desumanos inspiram.
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Vinte e cinco de outubro de 1986 assinala no calendário dos escritores brasileiros
o centenário de nascimento do escritor e jornalista Humberto de Campos, cuja obra literária
é uma das mais numerosas, belas e variadas da literatura nacional. Humberto de Campos
realizou uma carreira brilhante nas letras brasileiras e como jornalista se revelou através
de suas crônicas.

Pelas mãos de Coelho Neto e outros do seu tempo, ingressou na Academia Brasileira
de Letras. Foi também Deputado Federal pelo seu estado de nascimento, Maranhão.

Bem, voltemos às "Reminiscências":
Salvo engano, lembro-me de um fato dos mais auspiciosos para os sanjoanenses.

Em março de 1954, fui em companhia de meu sogro Waldemar e seu filho José Egídio
participar da instalação solene da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras Dom Bosco,
mantida pelos Revmos. Padres Salesianos, que veio dotar na época toda a região satélite
de São João Del-Rei de uma faculdade de nível universitário.

Também em março de 1954, o Governador do Estado de Minas Gerais, Juscelino
Kubstchek de Oliveira, assinou o decreto n 4.185, dando a denominação de Conservatório
Estadual de Música Padre José Maria Xavier ao Conservatório de São João Del-Rei, em
justa homenagem ao grande compositor sacro sanjoanense.

Outra notícia de âmbito internacional que veio demonstrar o avanço tecnológico
é o início, nos Estados Unidos da América, de transmissões regulares de televisão a cores.

No Brasil, a notícia que veio abalar mais ainda o controvertido governo de Getúlio
Vargas foi a tentativa de assassinato do jornalista Carlos Lacerda, onde morreu o major
aviador, Rubens Florentino Vaz e o fato evidenciou o envolvimento no crime de elementos
da guarda pessoal do Presidente, dando origem a uma séria crise político-militar.

O jornalista e político Carlos Lacerda, dotado de invulgar inteligência e excelente
tribuno, dono do jornal 'Tribuna da Imprensa", no Rio de Janeiro, apoiado pela União
Democrática Nacional- UDN e grande parte de militares, na ocasião desfechou acirrada
oposição ao governo de Vargas.

As Forças Armadas, depois do atentado e instauração do inquérito que concluiu
pelo envolvimento do poder central, passaram a exigir que Getúlio Vargas renunciasse à
presidência ou seria deposto.

Nesse entretempo, durante a ebulição da política nacional, no dia 24 de julho de
1954, Ruth dava a luz a uma linda menina, que em homenagem à Revma. Irmã Suzana,
diretora administrativa da Santa Casa de Misericórdia, cuja amizade e zelo pela nossa
família se evidenciara, foi registrada com o nome de Suzana Maria Lombardi.

Aos vinte e quatro anos de idade, já constituía uma família de seis pessoas.
Reconheço hoje que embora tenha durante minha existência sido responsável, devido à
éPoca bem mais farta e menos onerosa comparada com os tempos atuais, tudo era mais
fácil, facilitando dessa maneira a constituição de prole numerosa, devido ao baixo custo
de. vida e melhor poder aquisitivo. Com o nascimento de Suzana, a quarta filha, eu e
1l1Inhaadorada esposa nos sentimos radiantes.

Confrontando-se com a iminência de renúncia ou de deposição, o Presidente
Ge~úlio Vargas, pela manhã de 24 de agosto de 1954, suicida-se com um tiro no peito.
DeIXOUuma carta-testamento, onde acusa os inimigos da nação como responsáveis pelo
seu suicídio, falando em "forças ocultas" que o impediam de trabalhar pela libertação
econômica do Brasil.
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Os jovens de hoje não têm senão uma pálida idéia da era de Getúlio Vargas nem
podem imaginar o que foi o impacto emocional no País, com o seu inesperado e trágico
suicídio no auge de sua carreira política. Mas os cidadãos de minha geração lembram o
que foi esta data trágica do mês de agosto, porque cresceram e se formaram sob a influência
do mito "Getuliano", líder político que ocupou um largo espaço de tempo em nossa
história republicana.

Com amorte trágica de Getúlio Vargas, deixa Tancredo de Almeida Neves o Ministério
da Justiça e o vice-presidente eleito João Café Filho assume a Presidência da República.

Doze de outubro do mesmo ano foi sem dúvida aquele intervalo de tempo, para os
sanjoanenses habitantes da histórica cidade, consolidada sob sólida e inegável fé católica,
apostólica, romana, uma das datas festivas de maior repercussão, pois se processou a
Coroação Pontifícia de sua Padroeira, Nossa Senhora do Pilar.

A solenidade da qual eu, Ruth e Dona Saninha participamos se revestiu de raro
esplendor. Durante a celebração pelo Exmo. e Revmo. Dom Helvécio Gomes de Oliveira,
do Solene PontificaI, realizou-se a coroação da Santíssima Virgem do Pilar.

Após a leitura do Breve Pontifício e sua tradução, estando todos de pé por serem
palavras do Santo Padre, o Exmo. Sr. Arcebispo de Mariana, subindo ao trono da Excelsa
Padroeira e cumprindo a delegação pontifícia, ao canto da "Regina Coeli" pela multidão
presente aos acordes da Orquestra Ribeiro Bastos, foi coroada a Santíssima Virgem! Foi
realmente um momento comovente em toda a cidade, em que os sinos de todas as Igrejas
repicaram anunciando aquela hora abençoada.

Desejo deixar registrado nestas memórias a tradução do Breve Pontifício da Papa
Pio XII:

"Em virtude de nossa autoridade Apostólica e pelo teor deste Breve Pontifício,
deste ano, após a celebração da Santa Missa, em nosso nome e Autoridade, conforme o rito
e fórmula presente, impor a coroa de ouro na imagem de Nossa Senhora do Pilar, tão
piedosamente venerada pelos fiéis de São João Del-Rei e cingir a fronte da Virgem do Pilar
com a coroa de ouro que lhe foi oferecida pela piedade dos fiéis sanjoanenses."

Após terminada as solenidades da coroação, em carro triunfal, foi a Imagem da
Virgem com sua coroa de ouro e rodeada de fiéis conduzida em procissão pelas principais
ruas da cidade e durante a sua passagem palmas e gritos de "Viva a Virgem do Pilar!" - Se
ouvia em toda parte ...

Desejo declarar que a iniciativa de coroar-se a Padroeira Nossa Senhora do Pilar,
lembro-me bem, partiu do piedoso e dinâmico vigário Foreano o Revmo. Padre Almir de
Rezende Aquino, que depois de lançar a idéia, bem acolhida por todos os sanjoanenses,
solicitou ao Revmo. Arcebispo Metropolitano de Mariana, Dom Helvécio G. de Oliveira,
a aprovação do empreendimento e encaminhamento ao Santo Padre Pio XII do pedido
para a solene Coroação Pontifícia da Virgem Santa do Pilar.

Quase no final de 1954, São João Del-Rei recebeu a visita grata do Eminente e
Revmo. Cardeal de São Paulo, Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, que em futuro
teria vital importância na criação da Diocese sanjoanense.

No início do ano de 1955, começou no Brasil a fabricação dos primeiros caminhões
pela Fábrica Nacional de Motores, sob a licença da Alfa Romeo Italiana.

Na fase de organização da rede de revendedores futuros daqueles veículos pesados,
fui ao Rio de Janeiro para solicitar a designação da firma José Lombardi Filho & Cia. Ltda.
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como revendedora para a região. O que consegui com pleno êxito, depois de apresentar à
F.N.M. as credenciais da nossa firma, na época uma das empresas mais bem aparelhadas
para o tipo de negócio, ou seja, revenda e assistência técnica mecânica aos frutos
compradores de caminhões.

Estando em plena cidade maravilhosa, "Rio de encantos mil", depois do trabalho
estafante do dia a dia, às vezes sob um sol de 40 graus, reservava-me o direito de aproveitar
a noite, percorrendo suas "boates e inferninhos" próprios da década de cinqüenta e que
relembro com muita saudade, pois andava-se até o dia clarear sem o perigo de ser assaltado
ou morto, a exemplo da violência que impera nos dias atuais.

Recordar é viver! Pois bem, emocionado lembro-me das noites em que na
companhia do Fernando Zarur ou de seu irmão Amado freqüentávamos o Teatro Recreio
com o fim de assistirmos as famosas revistas ligeiras, do grande empresário da noite
carioca Walter Pinto, cujas peças teatrais imperavam naquela metrópole, destacando-se
belas e notórias vedetes como Virgínia Lane, Luz Del Fuego e tantas outras que marcaram
época na vida noturna do Rio de Janeiro.

A vedete Luz Del Fuego ficou famosa também por ter instalado no Brasil a primeira
ilha dos seguidores do nudismo, fato que naquela época deu o que falar, com protestos
veementes de boa parte da sociedade conservadora.

Em janeiro de 1955 realizei igualmente diversas viagens aéreas, pilotando a
inesquecível aeronave CAP-4, de prefixo PP-HHU rumo ao Rio de Janeiro, São Paulo, São
José dos Campos e tantas outras cidades, mas desejo relatar um grande susto quando eu e
o estimado Darío Bassi regressávamos da Capital de São Paulo. De repente, olhando para
o manômetro marcador de pressão do óleo do motor, verifiquei uma repentina queda de
sua pressão. Imediatamente avisei o meu co-piloto Dario que naquele justo momento
cochilava a sono solto. Localizada a nossa posição, verificamos que o pouso de alternativa
seria o campo da cidade de Caxambú e para lá rumamos dentro de uma velocidade relativa
à dificuldade do momento.

Por obra e graça de nosso destino, tão logo coloquei a aeronave na reta para o
pouso a uns quinhentos metros da pista e a uma altura de duzentos metros, o motor parou
de funcionar e neste instante preciso, com o coração sobressaltado, olhando para o Darío
que permanecia mudo e sem cor nas faces, com fé na Providência Divina, consegui efetuar
o pouso do avião sem maiores conseqüências. Quando paramos a aeronave e colocamos
os pés no chão, eu e meu companheiro, respirando fundo, agradecemos a Deus por estarmos
sãos e salvos, pois em outras circunstâncias teríamos de efetuar um pouso de emergência
fora de campo, o que poderia ser de sérias conseqüências.

Em março de 1955, falece o ex-presidente Artur da Silva Bernardes, que pela sua
personalidade marcante e retidão de caráter deixou registrado para a história de Minas Gerais
e do Brasil invejáveis exemplos de homem público do melhor quilate. O vice-presidente Café
Filho que com o suicídio de Vargas empossou-se no exercício da Presidência da República,
por motivo de saúde, afasta-se da referida, assumindo o cargo o Presidente da Câmara dos
Deputados, Carlos Luz.

Outra crise político-militar instalou-se no País, abortada pela intervenção do
general Teixeira Lott que antecipando-se a um suposto golpe de Estado que iria impedir
a POsse do Presidente eleito Juscelino Kubstchek de Oliveira, depõe Carlos Luz e coloca
no poder o Senador Nereu Ramos.
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Em 21 de agosto do mesmo ano, falece em São João Del-Rei o Dr. Mateus Salomé
de Oliveira, advogado e político de renome na região e que exerceu, entre outros, o
mandato de Deputado Estadual.

Lembro-me também igualmente de duas personalidades de renome mundial que
naquele ano faleceram e que desejo registrar:

O primeiro foi Alberto Einstain, cientista que ficou conhecido como "O codificador
de uma Idade Nova" e entre outras descobertas, encontrou a razão da Teoria da Relatividade
Generalizada e de seu trabalho científico o "átomo", que mais tarde veio possibilitar o
aproveitamento da energia nuclear e que depois transformou-se na própria bomba atômica,
que hoje converteu-se no perigo do século porque trata-se de terrível força, se mal
empregada pelo homem poderá dizimar em futuro toda a humanidade.

Outro cientista que desapareceu em 1955 foi Alexandre Fleming, o grande benfeitor da
humanidade, pois foi através de suas incansáveis pesquisas que foi descoberta a "penicilina",
antibiótico que veio possibilitar a salvação de inúmeras vidas na luta constante contra as infecções.
Ao benfeitor, o trono inglês conferiu-lhe o título de "Sir", marcando dessa maneira entre as
grandes personalidades a de Fleming, que com seu trabalho aliviou muito os sofrimentos da
pessoa humana do que qualquer outro homem vivo e porque não expressar em todos os tempos.

Em maio do mesmo ano, minha alegria juntamente com a Ruth, foi de grande
satisfação, pois depois de nove anos de nosso casamento e de intenso trabalho, foi possível
adquirirmos a nossa primeira casa própria, que por muito tempo haveria de abrigar nossos
filhos queridos.

Por escritura lavrada no Cartório do I Oficio da Comarca de São João Del-Rei,
adquiri de minhas cunhadas Maria das Mercês e Laura, o imóvel situado na Rua Paulo
Freitas, n 233. O fato em si naquele momento de nossa vida, já com a responsabilidade da
companhia de esposa e quatro filhos, às vésperas do advento do quinto, foi por demais
auspicioso, pois eu e Ruth sentíamos a satisfação da realização concreta de um sonho que
vinha sendo acalentado desde a época de nossa união matrimonial.

Hoje, dia 15 de novembro de 1986, através das eleições para Governadores,
Senadores e Deputados Federais e Estaduais, o exerCÍcio da democracia se afirma e se
valoriza pelo valor do voto livre do número de participantes. Portanto, é de enorme
significação o fato de estarem votando hoje, repito: em todo o País, quase setenta
milhões de eleitores, alguma coisa superior à população de qualquer dos países da
América Latina.

O Brasil realiza uma eleição histórica, fundamental, com apreciável dignidade de
liberdade de pensamento e o que é importante, deverá ao mesmo tempo eleger os
representantes do povo no Congresso Nacional, transformados também em Constituintes a
partir da instalação da Assembléia Nacional Constituinte, que em boa hora deverá apreciar,
votar e outorgar ao povo e à sociedade brasileira a nova Carta Magna, livre e democrática,
que esperamos venha atender e atualizar os sagrados direitos e deveres de uma sociedade
moderna.

Voltando às anotações das "reminiscências", eu e minha esposa louvamos graças
à Padroeira de São João Del-Rei, Nossa Senhora do Pilar, por ter nos brindado com mais
uma linda e formosa filha que nasceu no dia 13 de setembro, às dezoito horas, na Santa
Casa de Misericórdia e que foi registrada com o nome de Denise.

Em 08 de outubro do mesmo ano, falece na vizinha cidade de Nazareno o estimado
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e Revmo. Cônego Heitor da Trindade, nascido em São João Del-Rei e que foi vigário por
muitos anos em Nazareno, onde se fez estimado por todo o povo católico da região, pelo
exemplo de suas virtudes de bondade, caridade e justiça.

Devo registrar que foi também no mesmo ano de 1955, que vim a conhecer as
históricas cidades de Ouro Preto, Mariana e Congonhas. Terminado o retiro dos sacerdotes
em Mariana, sede da Arquidiocese, eu, meu cunhado Juquinha e o amigo Fábio Nelson
Guimarães, apanhamos, conforme o combinado e no dia aprazado, o Rev.mo. Cônego
Padre Almir de Rezende Aquino e o seu colega Padre Antônio Chaves, pároco de Nossa
Senhora da Conceição da Barra (hoje Cassiterita, uma troca infeliz de denominação a meu
ver) e iniciamos no meu automóvel "Chevrolet-194I " nosso roteiro por Mariana.

A cidade de Mariana, considerada a primeira Vila de Minas Gerais e sede episcopal
daArquidiocese e que pertencia a São João Del-Rei, forma junto com Ouro Preto, Congonhas
do Campo, Diamantina e Sabará, o grande conjunto de cidades do repositório artístico,
principalmente da arte barroca no Estado mineiro.

Em seguida, visitamos Ouro Preto, cidade co-irmã de São João Del-Rei, onde
ficamos deslumbrados com tanta arte e beleza, representada pelo interior de suas vetustas
Igrejas, Casa dos Contos, Palácio-Sede da Província e tantas outras obras, que fazem
dela em nossos dias a "Cidade Monumento Internacional", conforme decisão da
UNESCO.

Nosso roteiro artístico terminou na cidade de Congonhas do Campo, onde estão,
no adro de sua Igreja Matriz, instalados os "Profetas" de autoria de Antônio Francisco
Lisboa, o "Aleijadinho", um dos maiores escultores de toda a história brasileira. A capela
dos "Passos da Paixão de Cristo", obra também do admirável artista.

Em dezembro de 1955, lembro-me também que fui em companhia de Ruth e Dona
Saninha, sua mãe, assistir à Ia missa solene celebrada pelo Revmo. Padre Pedro Terra,
sanjoanense de coração e que, depois de brilhante curso em Roma, regressava ao seu
torrão adotivo, depois de nascido em Luminárias.

A vida humana é repleta de aventuras, principalmente quando moço e transbordante
de entusiasmo. E foi assim que aconteceu, ou seja, partimos numa bela manhã de sábado
rumo ao Rio de Janeiro, ou melhor, Distrito Federal, por via rodoviária, eu, meu primo
João e os amigos Altamiro e Manoel Otoni, em um automóvel conversível, naquela época
importado, da marca "Packard" de propriedade de um primo do Altamiro.

Aparentemente nada de mais, tudo corria às mil maravilhas, certos que, chegando
na terra carioca, depois de assistimos ao casamento de Elias, irmão do Fernando Zarur,
meu cunhado, poderíamos aproveitar para divertirmos no sábado à noite na "Cidade
Maravilhosa" e pela manhã, antes do regresso, talvez ainda nos deliciarmos com um bom
banho de mar.

Mas é verídico o ditado que expressa "o homem planeja e Deus dispõe", assim
aCOnteceu.Nem bem acabamos de chegar na cidade de Barbacena, a temperatura do motor
do automóvel começou a elevar-se, saindo fumaça por todos os lados. Paramos e verificamos
que estávamos com o radiador furado e ai começou nossa odisséia. Até encontrarmos
quem pudesse tirar o radiador e consertá-lo foi muito difícil e somente conseguimos
prosseguir viagem às dezesseis horas da tarde, mas, para surpresa nossa, bem antes de
chegar em Santos Dumont, novo desarranjo, desta vez quebrou-se a palheta do ventilador
do motor do reluzente Packard. Nova parada, novo conserto e depois de quatro horas
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parados, prosseguimos na bendita viagem.
Quando já prosseguíamos, na altura de Juiz de Fora, a roda da frente do veículo

soltou-se, por pouco não capotou o carro. Noite escura e com muita dificuldade arranjei
uma carona até o centro da cidade para verificar se arranjaria um mecânico para poder nos
socorrer. Arranjamos o elemento capaz, tomamos um táxi e por sorte o mecânico conseguiu
consertar a roda do carro. Mais uma vez retornamos ao rumo do Rio de Janeiro, já meio
desanimado de tantos e surpreendentes acidentes.

Nesta alturajá passava da meia noite. Bem, para terminar, em resumo, saímos de São
João Del-Rei às oito horas da manhã, somente chegamos ao Rio no dia seguinte, no domingo,
às treze horas, todos nós sujos, empoeirados até os cabelos, mas como o jovem custa a se
cansar, deixamos o casamento de lado e lá fomos todos juntos almoçar e respirar o ar marinho
das praias cheias de "encantos mil de Copacabana". Confesso finalmente que o fato ficou
indelével em minha memória, pois até hoje, passados mais de trinta anos, cheguei à conclusão
que foi através das estradas empoeiradas daquela época, a viagem mais atribulada realizada
em minha vida. E o pior, não foi possível regressar no automóvel e sim de trem, pois, para
completar, ao chegarmos na baixada fluminense, o motor do "Packard" fundiu e ai tivemos
de deixá-lo em uma oficina definitivamente.

Janeiro de 1956. Os jornais e rádios anunciam a posse de Juscelino Kubstchek de
Oliveira na Presidência da República, consolidando dessa maneira a aliança entre os
partidos PSD e PTB. O povo brasileiro encontra-se esperançoso da volta da calma ao país,
confiante no método de trabalho dinâmico do novo Presidente, demonstrado por ocasião
de sua passagem pelo governo de Minas.

Realmente, foi nesse período que comecei a interessar-me com mais objetividade
pela política, porque passei a acompanhar os embates entre os políticos sanjoanenses.

A família Lombardi, cuja liderança era exercida pelo meu tio, Coronel João
Lombardi, há muito tempo dava apoio nas eleições aos candidatos do Partido Social
Democrático, que no princípio tinha como adversários os candidatos da União Democrática
Nacional- UDN.

Quando dei a denominação de "Coronel" João Lombardi ao meu tio, devo explicar
que naquela época toda pessoa reconhecidamente bem de finanças na região e mesmo no
interior do Brasil, como industriais, banqueiros, fazendeiros, donos de plantação de cacau
e cana de açúcar, usineiros, etc., eram carinhosamente denominados de "Coronel" que
significava "do dinheiro e não das Forças Armadas".

Interessante é também que outras patentes simbólicas existiam como: "Capitão
Virgulino", o famoso bandido "Lampião", do nordeste brasileiro.

Pelo PSD, eram seus líderes locais os Deputados Augusto das Chagas Viegas e
Tancredo de Almeida Neves, sendo que, deixando de candidatar-se o primeiro, o segundo
passou a substituí-lo efetivamente na Câmara Federal como um dos representantes da
região.

Em abril de 1956, fui aceito como sócio-proprietário do "Minas Futebol Clube",
um dos grandes clubes esportivos de São João Del-Rei, fundado em 15 de agosto de 1956.

Sua diretoria era composta naquele período pelo Presidente João HaUak, Major
Roberto Neves, vice-presidente, I secretário Milton Couto, 1 Tesoureiro Lourival Gomes
Ribeiro, de saudosa memória e irmão de meu sogro Waldemar.

Em novembro do mesmo ano, retira-se da sociedade José Lombardi Filho & Cia.

120

Ltda. o meu tio João Lombardi, ficando como sócios proprietários da empresa eu, papai e
meu irmão Mário.

Os jornais da época noticiaram em dezembro daquele ano que guerrilheiros
chefiados por Fidel Castro desembarcam na província cubana de Oriente e embora o
exército de Fulgêncio Batista mata a maioria deles, um pequeno grupo de sobreviventes
consegue se refugiar nas montanhas de Sierra Maestra, de onde Fidel inicia o seu vitorioso
combate à ditadura de Fulgêncio.

Novembro de 1986. Vejo a notícia da morte aos setenta e dois anos de idade de
Ada Rogato, primeira aviadora brasileira. Perdemos uma grande figura, uma verdadeira
heroína.

Hoje, 23 de novembro de 1986, a classe média brasileira amanhece perplexa e
indignada pois foi atingida em cheio por um novo "pacote" econômico. Sobem os preços
de automóveis, bebidas, do álcool e gasolina, da energia elétrica, dos telefones e serviços
postais. Mas o governo do Presidente José Sarney assegura que a inflação não será afetada.
Puro engano porque como se verá, mais uma vez a sofrida classe média haverá de pagar a
conta, fruto do empreguismo, da ineficiência e até mesmo da corrupção que campeia por
todo o país. Infelizmente o Brasil vive problemas bastante complexos. Seria ilusório e
insensato que eles pudessem desaparecer como o resultado de um passe de mágica ou de
um novo "milagre" econômico. A Nova República nasceu com o compromisso solene
entre outros, de estabilizar principalmente o custo de vida. Nada foi feito objetivamente,
pois o Plano Cruzado, infelizmente repito, foi um completo fracasso e os remendos advindos
após trouxeram maiores desilusões ao povo brasileiro. O déficit público, dia após dia,
avoluma-se mais e o governo demonstra a sua fragilidade na solução racional do mesmo.

Agora novas decisões ainda mais drásticas estão para vir e a meu ver o governo
procura colorir com tintas mais suaves o embrulho da edição de mais um famoso "pacote".
Deus queira que eles acertem, porque até agora os bolsos estão cada vez mais vazios.

Retornando às "memórias", em dezembro de 1956, eu e o meu companheiro de
aventuras aviatórias, Hilton Fonseca, efetuamos nossa inscrição para tomar parte numa
revoada de aero-clubes, cujo percurso seria Rio de Janeiro a Buenos Aires,na Argentina.
Preparamos o avião marca "Niess", de fabricação nacional, motor "Continental de 50
HP", com oito horas de autonomia de vôo e, no dia aprazado, lá fomos nós partindo do Rio
rumo a Buenos Aires. O percurso foi todo ele realizado pelo litoral sul do Brasil, porque
naquela época quase todas as aeronaves não dispunham de rádio que pudesse auxiliar o
piloto e o seu navegador no rumo e alternativas certas, e o único instrumento que podíamos
contar era com a "bússola" que muitas vezes, com as correntes de ventos atravessados, nos
desviam do rumo. Mas, eu e Hilton, principalmente ele, com larga experiência de navegação
visual e sem acontecer nenhum contratempo durante o percurso, a não ser diversos atrasos
pelo forte vento de frente, depois de três dias viajando somente durante o dia, a uma média
horária de duzentos quilômetros por hora, aterramos em Buenos Aires.

Fomos festivamente recebidos pelo povo irmão da Argentina e depois de dois dias
de comemorações, empreendemos a viagem de volta, que graças à proteção "Divina",
transcorreu normalmente.

Lembro-me bem e não posso deixar de citar, o grande orgulho e emoção que
apossou-se de meu ser no exato momento em que perfilados no campo de pouso de
Buenos Aires, pilotos brasileiros e argentinos, ouvimos o Hino Nacional das duas nações
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e a minha emoção foi maior quando, durante o Hino Nacional, foi hasteado o pavilhão
NacionaI pela aviadora Anésia Pinheiro, uma das mulheres pioneiras da aviação brasileira.

De todas as bandeiras existentes no mundo, realmente a mais bela é a brasileira e
curiosamente e única que apresenta um losango em seu desenho. O seu desenho primitivo
foi projetado no tempo do Império e executado pelo artista francês Jean Baptista Debret.
A nossa bandeira atual foi criada no início da República e adotada a partir de 19 de
novembro de 1889. A inscrição "Ordem e Progresso", síntese do pensamento brasileiro,
tem como princípio a ordem por base e o progresso por fim e cada estrela representa um
Estado brasileiro. Com trinta e um anos de idade, era latente no meu íntimo o espírito
natural de aventuras e conquistas, cujo horizonte de moço sonhador, apesar do grande
afeto dedicado à minha família, ainda era impelido para certos riscos que hoje não
conceberia jamais.

No dia 08 de abril de 1957, recebi a infausta notícia do falecimento, em São José dos
Campos, da vovó Frederica, com a idade de noventa e três anos. Lembro-me que participei do
enterro da ilustre e estimada "madame", como era afetuosamente chamada pelas inúmeras
famI1ias, as quais prestara serviços profissionais na qualidade de parteira.

O seu funeral foi por demais concorrido, pois gozava de grande estima na
ro~~~. .

Ruth, novamente grávida, em 05 de maio de 1957, dá a luz uma bela menina que
foi registrada com o nome de Norma. Era o nascimento de nossa sexta filha. Hoje, verifico
como os tempos mudaram, pois, ainda na década de cinqüenta, as famílias eram numerosas,
principalmente porque o poder aquisitivo da classe média era relativamente bom, sem o
exorbitante e galopante aumento do custo de vida que temos na atualidade, ocasionado
pela crescente e contínua alta da inflação que o atual governo do Presidente Sarney não
consegue controlar ou pelo menos estabilizar.

No mesmo mês de maio, efetuei a troca do meu título eleitoral antigo pelo novo
modelo, que teve a inscrição n° 876, da 250' zona eleitoral, com sede na cidade de São
João Del-Rei.

Lembro-me que naquele período comecei a interessar-me pela política,
principalmente a sanjoanense. Houve um fato que influenciou-me sobremaneira a
ingressar nas lides políticas em sinal de protesto contra a inércia dos políticos locais,
que atrelados ao governo, por tantos e inúmeros anos, pouco realizavam pelo
desenvolvimento do município e, porque não expressar, da própria região. A "Princesa
do Oeste", como era ainda denominada a terra sanjoanense, possuía dois bons colégios
no campo educacional e famosa pela qualidade do ensino ministrado a seus alunos,
um, o saudoso "Ginásio Santo Antônio" dos freis Franciscanos e outro para alunos do
sexo feminino, existente até hoje, denominado "Colégio Nossa Senhora das Dores".

Pois bem, fora os poucos grupos escolares, diga-se de passagem dotados de ótimos
professores, no ginasial não possuía ainda São João Del-Rei um colégio estadual, que
sendo mantido pelo governo Estadual pudesse favorecer as classes mais pobres da cidade
com o ensino médio gratuito. Dessa maneira, cursando o primário, o aluno de família
humilde e sem recursos financeiros era obrigado pelas circunstâncias a abandonar os
estudos porque sua família não possuía condições de custear o seu ingresso e permanência
nos dois famosos educandários. O fato em si constantemente irritava-me, pois verificava
que a vizinha cidade de Barbacena já há muito tempo possuía o seu colégio estadual e nós
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tínhamos abalizados representantes eleitos pelo povo e não usufruíamos da necessária
regalia em benefício dos alunos carentes de recursos.

Justificavam, naquele tempo, os nossos políticos ligados ao governo do Estado
que a criação do Colégio Estadual poderia menosprezar os educandários particulares e
eom isto prejudicar o seu funcionamento.

Ora, era uma desculpa "esfarrapada", pois não poderíamos continuar a discriminar
o aluno pobre em benefício do aluno possuidor de recursos.

Em 04 de outubro de 1957, houve um acontecimento que marcou importante
etapa ou talvez de maior mérito no campo da "ciência espacial", pois uma esfera com 58
em de diâmetro e pesando oitenta e três quilos e seis gramas, venceu a força da gravidade
e entrou na órbita da Terra. Era o satélite soviético "Sputnick - 1" levando dois
transmissores de rádio e equipado com quatro antenas, determinando dessa maneira o
início da exploração humana do espaço.

É bom que se registre que o lançamento do "Sputnick" ocorreu em momento
particularmente delicado nas relações entre os Estados Unidos e a União Soviética, durante
a chamada "Guerra Fria". Havia um estado de permanente tensão entre as duas
superpotências, que beirava inclusive um conflito armado. Foi um choque para os Estados
Unidos que, acostumados a se sentirem superiores tecnologicamente, descobriram que os
soviéticos estavam na frente na corrida espacial.

No final do ano, as rádios e jornais noticiam a morte do ex-presidente Washington
Luís.

Também em dezembro de 1957, pela associação de minha pessoa com João
Lombardi Filho, Alaerte Rezende e o instrutor de pilotagem Osvaldo Marra, foi inaugurado
o primeiro táxi aéreo da cidade sanjoanense, através dos vôos do avião marca "Stisson" de
quatro lugares que efetuava viagens aéreas para todos os recantos do Brasil.

No mesmo ano, Ruth foi admitida na venerável "Confraria de Nossa Senhora da
Boa Morte", na qualidade de irmã benemérita.

No início de 1958, embora de família ligada ao tradicional Partido Social
Democrático - PSD, partido da situação naquele período, através de amizade com o Dr.
Orestes de Freitas Braga, abalizado médico e político local, ligado à União Democrática
Nacional, UDN; Dário de Castro Monteiro que foi Prefeito Municipal e coletor Estadual
de carreira; Sebastião de Oliveira Cintra, brilhante jornalista e historiador e tantos outros,
fui pouco a pouco tendo oportunidade de expor minha insatisfação com o rumo da política
situacionista, à qual estava ligado por laços, principalmente familiares, pois meu tio João
Lombardi na época apoiava incondicionalmente os políticos do PSD, que possuía em
seus quadros nomes de renome nacional, como Benedito Valadares, José Maria Alkimim,
JUscelino Kubstcheck de Oliveira, Pio Canedo, Carlos Luz, Ozanan Coelho e tantos outros.
Em São João Del-Rei eram seus representantes o político e historiador Augusto das Chagas
Viegas e Tancredo de Almeida Neves.

Em palestra com o Revmo. Pároco Cônego Almir de Rezende Aquino, o referido
transmitiu-me três boas notícias, ou seja:

Que o Santo Padre, atendendo sua consulta, determinou que a festa dedicada a
Nossa Senhora do Pilar prevalecesse no dia 12 de outubro de cada ano, por se tratar da
padroeira da cidade.

A outra notícia é que o Departamento do Patrimônio Histórico Artístico Nacional-

123



F'

_ ...N"':~":":"_"":'''.
UMA JANELA PARA O PASSADO "Reminiscências"

NELSON JOSÉ LOMBARDI

DPHAN, depois de muitas vezes solicitado pela Irmandade do Santíssimo Sacramento,
veio afinal efetuar a reforma da Igreja Matriz do Pilar.

E finalmente, um fato da maior importância para São João Del-Rei, ou seja: por
intermédio de Dom Helvécio, Revmo. Arcebispo de Mariana, na cidade de Congonhas do
Campo tinha se encontrado com o Núncio Apostólico, Dom Armando Lombardi e dissera
que, dentro em breve, a Diocese de São João Del-Rei tornar-se-ia uma realidade.

Congratulando-me com o Cônego Almir, disse-lhe que os sanjoanenses deveriam
orgulhar-se de seu Pároco, pois éramos testemunhas do seu incansável trabalho junto aos
eminentes Prelados Dom Helvécio Gomes de Oliveira e Cardeal Mota, no sentido da
elevação de São João Del-Rei à dignidade de sede de uma Diocese.

Naquele ano fui admitido na Ordem Terceira de São Francisco de Assis, na qualidade
de irmão da Ordem. Igualmente tomei-me sócio-proprietário do Minas Futebol Clube, um
dos tradicionais clubes esportivos da cidade.

Outro fato que não posso deixar de registrar é que o Brasil, vencendo a Suécia por
cinco a dois, tomou-se campeão mundial de futebol, pela primeira vez na disputa da
"Taça Jules Rimet", realizada na Suécia.

Hoje, 08 de dezembro de 1986, noticiam os jornais que,há seis anos passados, foi
brutalmente assassinado, defronte à sua residência em Nova York, o famoso "roqueiro tido
como poeta, filósofo e pacifista" John Lennon que, juntamente com outros de sua época,
formaram o famoso conjunto "Beatles", cuja fama mundial levou a Rainha da Inglaterra a
condecorá-los.

Ainda no mesmo mês, o Tribunal Regional Eleitoral, divulgou o resultado final do
pleito em Minas Gerais. O PMDB foi o grande vitorioso, elegendo o Sr. Newton Cardoso
para o governo de Minas, com relativa diferença sobre o Senador Itamar Franco. No momento
em que se encerra o processo eleitoral de 1986, será oportuno refletir sobre o que ele
representou em termos de evolução do quadro político nacional.

Antes de tudo creio que este pleito realizou mais uma etapa na restituição ao povo
do direito de escolher seus representantes e governantes nos vários níveis do Parlamento.

Dessa forma, com a próxima eleição do Presidente da República pelo voto direto,
estará extinta no País a fórmula dos Colégios Eleitorais.

Outrossim, convém salientar que, através da presente eleição, o povo brasileiro
escolheu também os membros da futura Assembléia Nacional Constituinte, que deverá
confeccionar uma nova Constituição Federal, que irá nortear as diretrizes da vida nacional
para o seu desenvolvimento econômico e social.

Também em 18 de dezembro de 1986, conseguimos a almejada vitória em favor dos
aposentados do Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais, que por força da
Lei n09.379, terão seus benefícios recalculados e atualizados. A decantada unificação de
benefícios cuja luta se prolongou por mais de dez anos somente tomou-se realidade graças
ao alto espírito humanitário e social do ilustre Governador Hélio Garcia, a quem os
beneficiários muito ficam devendo.

No entanto, como o processo de unificação está condicionado ao repasse de recursos
pelo Poder Executivo, esperamos que o nosso Governador tenha igualmente elevada e
objetiva compreensão sobre o necessário cumprimento da lei.

No mês de junho, fui em companhia de Ruth e de meus pais participar na Igreja do
Rosário de uma missa, em que se comemorou o 250° aniversário da fundação da tradicional
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Confraria de Nossa Senhora do Rosário.
Em julho chegava à cidade o Exmo. Arcebispo Metropolitano de Mariana, com a

grata notícia, transmitida através de entrevistas aos jornais locais, que dentro em breve seria
oficialmente criada a diocese de São João Del-Rei. Declarou na ocasião Dom Helvécio que
o processo com seu parecer e do Exmo. Sr. Núncio Apostólico Dom Armando Lombardi,
favoráveis à criação, encontrava-se em poder da Sagrada Congregação Consistorial do
Vaticano para com a devida apreciação ser submetido ao beneplácio de Sua Santidade, o
Papa.

Curiosamente devo comentar que Dom Armando Lombardi, Núncio Apostólico
no Brasil naquela época, era filho de um irmão do avô de meu pai e para honra da família
Lombardi radicada na cidade de São João Del-Rei, seria um dos grandes benfeitores nas
gestões da criação do futuro Bispado junto a Santa Sé.

O ano de 1958 foi cheio de notícias agradáveis, mas também de tristeza
principalmente para os católicos, pois, em 09 de outubro, falecia em Roma Sua Santidade
o Papa Pio XII. A

Em 28 do mesmo mês, recebemos a notícia da eleição do Exmo. Cardeal Angelo
José Roncali, sucessor de Pio XII, escolhendo o nome de João XXIII. Papa que viria em
futuro breve implantar novos métodos na Igreja Católica Apostólica Romana, bem
compreendido pela maioria do clero e dos fiéis, mas que até hoje tem provocado certas
controvérsias no seio da Igreja Católica.

Deverei também manifestar que o ano de 1958 marcou indelével no ciclo de
minha existência uma das mais importantes atitudes assumidas por mim e que seria o
início de minha vida pública, cujo fato no princípio iria chocar sobremaneira pessoas de
minha maior estima e respeito. Tudo começou da seguinte maneira:

Faltando dois meses para eleições municipais daquele ano, fui procurado em
minha residência pelos senhores: Dr. Orestes de Freitas Braga, Presidente do diretório
local da União Democrática Nacional, Dario de Castro Monteiro, que se faziam acompanhar
do ilustre Deputado Federal Gabriel de Resende Passos.

Qual não foi a minha surpresa, quando pela voz do Dr. Orestes foi me efetuado
convite oficial para que o meu nome constasse da chapa de candidatos a vereador a
Câmara Municipal sanjoanense, pelo partido da União Democrática Nacional- UDN.

Moço, cheio de ideais e ansioso para demonstrar meu valor pessoal e a firme
disposição para lutar em benefício do povo da cidade que sempre amei, berço natal de
minha esposa e de meus filhos; terra histórica de inúmeras figuras ilustres, não relutei,
como sempre foi de minha personalidade até hoje, quando trata-se de abraçar boas causas,
aceitando imediatamente o convite.

Mal poderia imaginar que aquele passo haveria inicialmente de ensejar tanta
POlêmica, mas no final bem compreendido pelas pessoas da minha amizade, familiares e
próprio povo da comunidade, que haveria de honrar-me em futuro com sufrágio do seu
voto durante quatro eleições consecutivas.

Lembro-me que imediatamente fui calorosamente apoiado pelo meu saudoso sogro
Waldemar Gomes. Ruth, minha querida esposa, inicialmente assustou-se pois como os
Lombardi na sua totalidade eram partidários do Partido Social Democrático, previa sérios
Contratempos.

Realmente os aborrecimentos e pressões iniciaram-se tão logo a notícia foi
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divulgada pela cidade.
Logicamente, como não poderia deixar de ser, comuniquei a papai e meu irmão

Mário, o acontecimento. Meu irmão apoiou minha atitude, mas também papai advertiu-
me que era uma temeridade afrontar daquela maneira a prestigiosa corrente política do
PSD local, ainda mais sabendo que seu irmão João era um dos seus mais abalizados
membros. Mas em face de meus argumentos, notei que papai estava dividido, porque
embora respeitando a liderança de tio João, reconhecia ao mesmo tempo que algo deveria
ser realizado para quebrar a inércia dos políticos locais.

Naquele dia, fui procurado por meu primo Mário Lombardi com um recado de
meu tio João, desejando saber se a notícia era verdadeira e se verídica, transmitisse a sua
reprovação com respeito à minha inusitada atitude. Mário, o mais idoso dos meus primos
também inicialmente reprovou o sério passo dado por mim e disse-me claramente que a
persistir a minha teimosia em afrontar a chefia principalmente de meu tio, haveria de
ocasionar sérios transtornos para papai e para a própria comercialização local da nossa
empresa.

Disse ao meu primo que não podia voltar atrás no meu firme propósito de candidatar-
me a vereador, pois algo deveria ser realizado no sentido de protestar embora
democraticamente contra o imobilismo da corrente política majoritária do município e
disse mais: se eleito abordaria na Câmara Municipal os principais assuntos que deveriam ser
uma realidade na comunidade e que até aquela data eram consecutivamente prometidos
pelos candidatos da situação e passada as eleições dormiam no esquecimento, como sempre.

Mário, meu primo, que igualmente não concordava, em grande parte, com aquela
situação de imobilidade do governo municipal da época, não deixou de me dar razão, mas
achava uma temeridade afrontar os políticos locais do PSD, que gozavam de enorme
prestígio e poderiam, com o meu procedimento, ocasionar sérios contratempos para a
minha própria farrulia.

Meu grande constrangimento ocorreu quando no dia imediato, chegando em minha
residência para almoçar, recebi o recado dado pela Ruth, nesta altura muito assustada, que
meu tio João lá tinha estado à minha procura, pois desejava urgentemente falar-me e
solicitava que o procurasse imediatamente.

Não almocei e sai pela cidade à procura de meu tio, pessoa de minha especial
admiração, afetuosa estima e dedicado respeito.

Encontrei meu tio na porta da "Casa Alves Netto", em palestra com o seu compadre
Manoel Netto.

A convite de tio João, entramos em seu automóvel e fomos parar no alto do Cristo
Redentor, onde se vislumbra até hoje o melhor panorama da vetusta São João Del-Rei.

Senti durante o rápido percurso que meu tio, embora calado, mantinha-se com a
fisionomia séria o que não era comum em nossos encontros, quando sempre recebia-me
com um largo sorriso. Mas embora constrangido, estava disposto a explicar ao meu saudosa
tio o porque da minha atitude, que sem nenhuma intenção de afrontar a sua reconhecida
autoridade familiar obrigava-me conscientemente a tomar uma atitude extremada.

Tio João, inicialmente, disse-me:
Nelson, foi com surpresa que recebi a notícia da sua disposição de candidatar-se

a vereador, mas o meu espanto foi maior quando verifiquei que você tinha afrontado
toda a nossa família com sua candidatura, patrocinado pelos nossos adversários da
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UDN. Saiba que não reprovo candidatar-se, é um direito de qualquer cidadão em gozo
de seus direitos políticos, mas você deveria antes de tudo se aconselhado com seu tio
que nunca o reprovou e que nutre grande confiança e admiração pela sua pessoa, honesta
e trabalhadora.

Espero que reconhecendo o erro cometido e baseado na lealdade que você deve a
seu tio, pelo muito que tenho auxiliado a seu pai e a você próprio nas horas de necessidade,
reflita melhor, analise com profundidade as conseqüências de sua atitude e renuncie à sua
candidatura pela UDN. Assim fazendo-o, prometo que serás candidato pelo nosso partido,
oPDS.

Repito, enormemente constrangido e vivamente abalado pelas palavras de meu
estimado tio João, tenso inclusive pelo momento, disse-lhe o seguinte:

"Meu tio, longe de mim querer afrontá-lo com a minha atitude, pois o senhor é
conhecedor da grande estima, afetuosa admiração, profundo respeito e alto reconhecimento
que lhe dedico; realmente, se hoje sou alguém na comunidade sanjoanense, devo na maior
parte exclusivamente ao apoio que nunca faltou a mim e ao meu pai de parte de sua pessoa.
Mas, meu tio, algo tem que ser realizado para despertar os nossos políticos, embora todos
merecedores do devido respeito, do profundo imobilismo em que se encontram, quando trata-
se de melhorar o padrão de vida dos sanjoanenses carentes de recursos, principalmente no
campo da instrução educacional e social. Se for eleito terei uma tribuna, a mais alta no município
para lutar com grande abnegação, aliado a pessoas de seu quilate e visão, na solução dos
graves problemas que afligem os moradores da periferia e distritos de nossa comunidade."

Tio João olhou-me, profundamente sério, e disse-me:
- Nelson, não estou aqui para tirar-lhe a razão, existem de fato inúmeras falhas na

atitude dos políticos quando no poder, você poderá ser candidato, mas pelo meu partido
e não pelo partido de nossos adversários, procure portanto os responsáveis e desista de ser
candidato pela UDN.

Respondi ao meu tio que não tinha sentido ser candidato pelo partido da situação,
pois seria imediatamente anulado e passaria a ser mais um a concordar com o estado de
coisas. Gostaria de sua compreensão pois ao retirar a minha candidatura em autorização
assinada por mim, estaria contra a minha personalidade e seria totalmente desmoralizante
para minha individualidade a ponto de, envergonhado, somente ter condições de sair de
minha residência na calada da noite.

Meu estimado tio João, refletindo por alguns segundos, respondeu-me:
Bem, fiz o que deveria ser feito; alertá-lo para as conseqüências futuras, mas

diante de suas razões, muitas delas procedentes, seja feita a sua vontade, continue porque
em futuro saberemos com quem estava a razão; não conte com meu apoio e sim somente
com minha compreensão, receba a minha benção e vá em frente, você não deixa de ser um
Lombardi, e disposição não faltará a você para a luta.

Lembro-me bem com profunda emoção dos conselhos finais de meu saudoso e
inesquecível tio João e que até hoje estão latentes em minha memória. Em futuro, um
tanto decepcionado com os políticos que sempre apoiou, haveria, para honra minha,
antes de seu falecimento, de aprovar minha atitude com as seguintes palavras
pronunciadas em uma de minhas visitas ao seu apartamento na Avenida Atlântica, no
Rio de Janeiro.

"Nelson, hoje desiludido com as pessoas a que tanto dei apoio e que em troca
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procuram derrubar-me, quero expressar-lhe mais uma vez meus agradecimentos e
principalmente minha admiração, pois você estava certo, quando tomou uma atitude
corajosa e enfrentando forças contrárias e venceu!"

E assim, depois de acirrada disputa em 03 de outubro de 1958 o resultado da
eleição favoreceu-me e fui eleito Vereador à Câmara Municipal de São João Del-Rei, pelo
sufrágio de duzentos e noventa e sete votos, juntamente com os companheiros de partido,
Dr. Orestes de Freitas Braga, Enéas de Oliveira Morais e para Prefeito Municipal foi eleito
o Revmo. Padre Osvaldo da Fonseca Torga, do PSD, derrotando o candidato da UDN, o Sr.
Godói. Relembro-me neste momento de um fato que caracterizou a minha pouca
experiência nos comícios em praça pública e que somente superado foi, graças ao conselho
do ilustre e saudoso Ministro Gabriel Passos, um dos mais corretos homens públicos que
tive a felicidade de conviver.

Ao encerrar-se a campanha Municipal de 1958, os candidatos da UDN se fizeram
ouvir em comício realizado, como de praxe, na Avenida Rui Barbosa, em frente ao
"obelisco". Como candidato que representava um protesto aos nossos adversários, preparei
o meu pronunciamento por escrito e minutos antes de anunciarem o meu nome, como fui
o primeiro, por mais que desejasse disfarçar, era visível o meu nervosismo. Gabriel Passos
que estava ao meu lado, verificando o meu constrangimento, chamou-me e disse: Nelson,
fique calmo, porque também eu, quando me pronunciei em praça pública pela primeira
vez, estava tenso como você. Acalme-se e leia pausadamente o seu discurso, pois pouco a
pouco você haverá de desinibir-se e em futuro tudo será rotineiro.

Benditas palavras!
Apesar da tensão emocional do momento, seguindo o sábio conselho, tudo saiu a

contento e hoje, com grande naturalidade, em qualquer ocasião sou capaz de discorrer
sobre o assunto em pauta com muita tranqüilidade.

Em uma edilidade de quinze vereadores éramos uma minoria de três, dois do PTB
e dez vereadores do PSD. Mas, mesmo como minoria e na condição de oposição ao
Prefeito, durante o exercício do nosso mandato, efetuamos uma constante fiscalização
sobre os atos do executivo, defendendo e reclamando em favor dos interesses dos
sanjoanenses de todo o município.

Em janeiro de 1959, juntamente com os demais vereadores eleitos, fui diplomado
pelo Juiz Eleitoral da 1500 Zona Eleitoral e em fevereiro fomos empossados juntamente
com o novo Prefeito Municipal, em solenidade realizada no Salão Nobre do prédio da
Prefeitura, local em que por muitos anos funcionou a Câmara Municipal.

Pelas notícias nos jornais e rádios, tomamos conhecimento que o Papa João XXIII
estava anunciando a convocação do Concílio Vaticano lI, no dia 25 de janeiro de 1959. O
anúncio, esperado há muitos anos, veio concretizar no mundo católico uma tarefa das
mais trabalhosas que o Pio XI e Pio XII tinham renunciado de efetuá-Ia; acredito corn
receio de gerar enorme polêmica no seio das ovelhas do rebanho. Ninguérn,
momentaneamente e tampouco o próprio Papa João XXIII, imaginava a amplitude que o
acontecimento tomaria. Lembro-me que Sua Santidade na ocasião solicitou a todos oS
bispos e às Universidades Católicas que indicassem com liberdade as questões a serern
abordadas. Na ocasião, o Pontífice divulgou também três encíclicas: "Ad Petri Cathedrarn",
inaugurando o pontificado; "Grata Recordatio", sobre o rosário; e a "Princeps Pastorum",
sobre as missões.
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Em outubro de 1959, o Revmo. Almir de Rezende Aquino divulga na cidade que,
por Decreto do Exmo. Sr. Arcebispo Dom Oscar de Oliveira, coadjutor de Mariana e
Administrador Apostólico, tinha sido criada a Paróquia do Senhor Bom Jesus de
Matosinhos, que veio concretizar antiga aspiração dos moradores de um dos mais
populosos bairros da cidade sanjoanense.

Ao escrever estas linhas no findar do ano de 1986, considerado pelas Nações
Unidas o "Ano Internacional da Paz", verifica-se uma trágica contradição, pois uma onda
de violência parece assaltar o mundo justamente no ano denominado da Paz. O terrorismo,
hoje patrocinado por certos Estados, que se igualam a grupos sectários nas ações de
violência e morte, vai-se tomando instrumento de opressão e intimidação, em substituição
ao necessário diálogo e ao intercâmbio de idéias que deve haver entre as Nações. Torna-
se uma questão crucial nos tempos modernos, levando-se em conta que os governos têm
à sua disposição um moderno arsenal de armas sofisticadas e mortíferas de grande poder
destrutivo.

A onda do terrorismo amplia-se na medida que a violência é a única resposta e o
único meio. Passa a ser o recurso que infelizmente substitui, em nossos dias, a argumentação
diplomática.

A continuar a escalada, pode-se prever acontecimentos mais trágicos, com efeito
negativo para toda a humanidade.

A cruel verdade é que no limiar do século XXI o mundo ainda continua com
problemas elementares: da guerra, da miséria e da doença.

Ao declarar 1986 o Ano Internacional da Paz, quero crer que as Nações Unidas
alimentavam a esperança de que tais idéias pudessem ser traduzidas em ações práticas
no terreno diplomático. Infelizmente a leitura que se faz hoje do contexto internacional
não traduz maior otimismo, pois vive a humanidade trágica contradição.

Também em dezembro de 1986, recebo gentil cartão de Boas Festas remetido pelo
escritor e poeta sanjoanense Edmundo Dantas Passos, mais conhecido pela alcunha de
"Monte Cristo", membro da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, no qual
em anexo, envia convite para participarmos das comemorações do Centenário da Imigração
Italiana para o município de São João Del- Rei, no vale do Rio das Mortes.

O convite muito bem impresso tráz no cabeçalho e epílogo lista completa dos
sobrenomes das famílias italianas imigrantes que se fixaram nas terras sanjoanenses e até
hoje, através de seus descendentes, lá permanecem.

Realmente, é com imenso prazer que percorro a "nominata" dos imigrantes, que
de 1886 a 1988, deixaram a Pátria Italiana em busca do Brasil que por todos foi sempre
considerado a nova e futurosa Pátria de adoção.

Na referida lista, verifico que consta também a família LOMBARDI, mas sem
desmerecer o valor inquestionável dos bem-vindos imigrantes a quem São João Del-Rei
muito deve no plano de seu progresso, devo a bem da verdade esclarecer que a nossa
:amília não aportou no Brasil na qualidade de imigrante oficial, porque meu tio Félix,
Irmão de papai, foi o primeiro a vir para nova e querida Pátria, na condição de sacerdote,
para exercer o seu Apostolado na cidade de Ibituruna e depois de deixar o "ministério",
~assou a exercer a profissão de "farmacêutico", tendo o referido custeado a vinda de meu
tio João e assim por diante.

Exercendo com serenidade o meu mandato de vereador, procurei com oposição ao
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governo municipal, nos idos de 1959 traduzir através da tribuna da edilidade todo
anseio do povo sanjoanense, na esperança de serem viabilizados pelo Executiv~
Municipal. Ma~, infe~izmente o Prefeito Revmo Padre Osvaldo da Fonseca Torga
demonstrava-se msenslvel aos apelos dos vereadores, visando o benefício e o bem estar
do município de tal forma que os membros da sua própria bancada sentiam por inúmeras
vezes total descontentamento.

Lem~ro-me de um fato que marcou em definitivo o meu rompimento político com o
Senhor Prefeito pelo seu total desprezo às mínimas iniciativas da Câmara Municipal, ou seja:t: veneráv:l Confraria de São Francisco de Assis e São Gonçalo Garcia pleiteava
da Prefeitura uma area de terreno limítrofe ao secular Cemitério da mesma Confraria e um
pequeno corredor existente entre o referido cemitério e a Escola de Comércio Tiradentes
área esta devoluta. Desejava a Confraria o terreno que se encontrava abandonado, servind~
de depósito de lixo alheio e para encontros fortuitos, para nele construir uma casa para o
seu futuro capelão e ao mesmo tempo serviria para sanear o local.

Na ocasião tivemos a honra de apresentar à apreciação e aprovação da Edilidade
o ~e~essário projeto de lei, autorizando a Prefeitura a doar o terreno que estava sendo
soliCitado pela citada Confraria. Mas quando o Senhor Prefeito soube da notícia através
de sua liderança majoritária na Câmara imediatamente deu instruções à sua bancada para
que o projeto não fosse aprovado.

Infelizmente, apesar de meus veementes apelos aos colegas vereadores, cumprindo
ordens exp~es~as do Senhor Prefeito Municipal, o projeto foi rejeitado e arquivado pelo
voto da mmona.

Jovem e cheio de ideais, revoltado com o procedimento dos meus colegas vereadores
que compunham a maioria, pronunciei enérgico protesto ao mesmo tempo que requeri que
se.lavrasse na ~ta da~ue~a reunião da Câmara o meu inconformismo com a incompreensível
atitude que velO prejudicar a Confraria de São Gonçalo Garcia. O vereador líder do PSD,
José Luiz Bacarini, reagiu contra minhas críticas e quase chegamos às "vias de fato", mas
graças ao bom senso de alguns colegas os ânimos foram acalmados no devido tempo.

Mas, graças ao "destino", em futuro próximo, eleito Prefeito Municipal, foi me
dado a elevada honra de realizar a doação solicitada pela venerável Confraria.

Meu senso de responsabilidade para com o povo que tinha sufragado o meu nome
nas umas era latente, ao ponto de ter de viajar com a família para alguns dias de visita à
vovó :rederica, na cidade de São José dos Campos e avisado na véspera da viagem que
havena uma reuni~o ~a ~âmara Municipal, dois dias após, viajei doze horas na direção de
u~ aut~móvel, d~lxel minha esposa e filhos na companhia dos "Kubtisky"e regressei a
Sao Joao Del-Rei, chegando a tempo de participar da reunião, depois de um cansativo
percurso de mais de vinte horas de estrada.

O episódio da rejeição do projeto teve ampla ressonância na comunidade e
principalmente no âmbito dos confrades de São Gonçalo Garcia que por ironia do destino,
em passado recente, tiveram como capelão o Revmo Padre Prefeito.

Naquela época, minha tendência política devido àquele e outros acontecimentos
que por di:ersas vezes haveriam de contrariar-me acentuava-se ao ponto de, animado por
companheiros como Orestes Braga e o ilustre jornalista Sebastião de Oliveira Cintra,
com:çar a vislumbrar a possibilidade de iniciar campanha visando a minha provável
candidatura ao cargo de Prefeito Municipal de São João Del-Rei nas eleições que seriam
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realizadas em 1962.
Sebastião de Oliveira Cintra, jornalista e emérito historiador que na imprensa

local publicou primeiramente os "Registros Biográficos Sanjoanenses", também através
do inesquecível jornal "Diário do Comércio" iniciou a divulgação de uma coluna sob o
título "Legislativo em Ação", onde efetuava resumo dos trabalhos e gestões da edilidade
sanjoanense. A notícia assim propalada, naturalmente colocou em evidência perante a
opinião pública os vereadores que mais sobressaiam nos trabalhos legislati vos do município
e a repercussão era maior devido à evidente impopularidade do Sr. Prefeito, que por
teimosia não tomava conhecimento dos anseios de seus munícipes e durante o expediente
do Executivo não recebia ninguém.

Janeiro de 1987, desejo registrar breve comentário sobre a repercussão dos "fiscais
do Sarney" no exterior, o qual foi considerado como um dos mais interessantes fenômenos
relacionados com o "Plano Cruzado". Trata-se de uma reação popular incomum e mesmo
nunca vista no País, onde o alheamento das ações dos governantes costuma ser regra
geral. De um momento para outro, membros dos mais diversos escalões da sociedade
passaram a participar decididamente na fiscalização de preços. Tinha-se a nítida impressão
de que estava se concretizando uma nova linha de atuação do povo na sua própria
autodefesa e julgava que o Brasil poderia estar no caminho da modernização de suas
instituições através da diversificação dos meios de ação conjunta governo e povo.

Com o tempo, no entanto, arrefeceu a atuação dos "fiscais" do Sarney e quase se
pode concluir que eles desaparecem após o total fracasso do "Plano Cruzado" e naturalmente
com o advento do desencanto pelo rompimento de um dos pontos básicos do plano, qual
seja o descongelamento de preços dos produtos causando enorme frustração na população
brasileira.

Neste início de 1987, me vem às mãos um livro de autoria da escritora Raquel de
Queirós, a primeira mulher a ser eleita para a Academia Brasileira de Letras, para a cadeira
número cinco, em 1977.

Uma das escritoras mais brilhantes do meu tempo, nascida em Fortaleza, no Estado
do Ceará escreveu entre outros romances: "Os Quinze"; "Caminhos de Pedra"; "As três,
Marias"; "O Galo de Ouro"; "Lampião".

Em sua vida literária fala de momentos históricos e de alguns personagens que
tiveram repercussão nacional, como Getúlio Vargas, Padre Cícero, Lampião, Manuel
Bandeira, etc ...

A propósito, entre as inúmeras reflexões escritas pela minha afetiva mamãe Sylvia,
desejo transcrever mais duas, pelo seu conteúdo de imensa sabedoria:

"Dois complexos afligem sobremaneira a pessoa humana:
O homem quando é careca,
A mulher quando tem as pernas feias.
Toda mulher é uma caixinha de segredos
O medo de ser mal interpretada a emudece."
Dois de janeiro de 1987, data importante para o povo deste País, pois instala-se

solenemente a Assembléia Nacional Constituinte, composta de deputados e senadores
escolhidos num pleito ao qual tiveram acesso todos os partidos políticos e no qual se
manifestaram mais de sessenta milhões de brasileiros.

A instalação da Constituinte se realiza num momento em que o País passou por
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fases de grade emoção. O entusiasmo das "diretas já", da qual, sem dúvida, foi um do
ma~ores porta-vozes o sanj?anense Tancredo Neves. Uma nova Constituição e a esperança
maJOr de que poderá reumr toda a gama de reformas destinadas a conduzir a Nação ao
rumo de uma verdadeira democracia.

Também na área internacional está sucedendo um fato da maior importância.
As medidas liberalizantes que vem sendo propostas na União Soviética pelo seu

dirigente Mikhail Gorbatchev vem causando grande surpresa e curiosidade em todo o
mundo.

As mudanças atualmente em curso na Rússia suscitam espanto principalmente
perante o governo e o povo da América do Norte.

É claro que novos ventos sopram no país do Leste. A percepção deste fato foi mais
~ápida entre os críticos do chamado socialismo real que entre os seus adeptos. Aos primeiros
Interessa sobretudo sugerir que o regime soviético como tal não pode manter-se
e~ernament~, aos segundos, freqüentemente postados numa atitude reverencial que
hipoteca mUlto do pensamento do socialismo revolucionário, tem sido difícil compreender
que não existe paraíso sobre o planeta.

Não existem dúvidas em afirmar-se que as reformas em curso na Rússia comunista
são auspiciosas, mesmo com seus resultados ainda iniciais.

Oxalá os povos de todo o mundo se reencontrem num processo democrático e de
paz duradoura. Neste momento, os atuais líderes soviéticos merecem os nossos cumprimentos.

Ao dar continuidade às minhas "memórias" desejo registrar que ainda em 1959,
participei da solenidade da fundação do Centro Artístico e Cultural de São João Del-Rei
- CAC - que haveria de prestar relevantes trabalhos de projeção no campo da cultura
sanjoanense e foi séria dúvida considerado a vanguarda da futura Academia de Letras e do
Instituto Histórico e Geográfico da vetusta cidade.

No início de 1960, as férias de janeiro daquele ano foi para a minha família e a de
meu cunhado Fernando Zarur muito agradável, porque alugamos em conjunto um
apart~ento na Ilha do Governador e apesar de amontoados e da falta de água potável nas
torneiras, o fato ficou marcante e indelével para as duas famílias como episódio dos mais
agradáveis no ciclo de nossa existência.

.Mas, infelizmente houve também, no início da década de sessenta, um episódio
que sena o começo de longa deficiência hepática orgânica de minha querida e inesquecível
esposa Ruth, que revelou-se através de uma "anemia acentuada", revelada pelo resultado
de exames de laboratório.

Diga-se de passagem que naquela época havia deficiências nos próprios
tratamentos clínicos e também as intervenções cirúrgicas.

.D~ lá para os nossos dias, a ciência médica progrediu sobremaneira. Os transplantes
que hOJeJá estão tomado-se rotina, naquele início de sessenta eram um sonho na mente
dos cientistas pesquisadores.

Estou certo de que dentro de mais alguns anos tudo será diferente, pois a ciência
avança a passos largos e não será surpresa para as gerações vindouras se o "homem biônico"
tomar-se uma realidade, saindo do campo da ficção para o da realidade.

Constatada a deficiência de hemoglobina no sangue circulante, com a diminuição
proporcional dos glóbulos vermelhos que eram traduzidos por uma constante fraqueza
orgânica de Ruth. Foi iniciado um tratamento pelo Dr. Antônio de Andrade Reis, um dos
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melhores clínicos e cirurgião da comunidade sanjoanense.
Depois de alguns meses de tratamento, foram realizados novos exames, cujo

resultado não foi nada animador, agravado com outro estado de gravidez da Ruth. Nesse
ínterim como determinava o tratamento de anemia perniciosa, foram efetuadas diversas e
e paçadas transfusões de sangue como era o costume naquele período. As transfusões
eram realizadas de braço a braço, sem o mínimo dos cuidados que hoje em dia requer a
realização de uma transfusão.

Terminadas as transfusões, houve realmente uma melhora no estado de saúde da
minha querida esposa.

Nesse entretempo, minha iniciação nas lides públicas cujo trabalho sempre teve a
finalidade de melhorar o padrão e o bem estar do povo sanjoanense, continuava a todo
vapor, senão vejamos:

Em 03 de janeiro de 1960, o jornal "Diário do Comércio" noticiava o seguinte, em
manchete na primeira página:

"Inauguração e Benção da Ponte Nossa Senhora do Pilar- Iniciativa do Vereador
elson José Lombardi."

Dia 03 do mês em curso foram realizadas as cerimônias de benção e inauguração
da Ponte "Nossa Senhora do Pilar", melhorando público que se deve ao dinamismo do
Vereador Nelson José Lombardi. Inicialmente foi procedida a benção litúrgica que esteve
a cargo do Revmo. Cônego Almir de Rezende Aquino, Pároco do Pilar e Vigário Forâneo
desta Comarca Eclesiástica. O Vereador Lombardi logo depois pronunciou discurso no
qual prestou homenagens ao mestre-carpinteiro José Tomaz da Cunha, idealizador da
estrutura da ponte, que será de grande serventia para os habitantes dos bairros da Biquinha
e de São Caetano. Acentuo que aquele honrado trabalhador, agora imobilizado no leito
por motivo de enfermidade, sempre demonstrou entusiasmo pelo empreendimento.
Também rendeu homenagem ao Sr. João Lombardi, cidadão que sempre lutou para o
desenvolvimento industrial de São João Del-Rei, revelando-se em todos os tempos
vivamente interessado no progresso de sua querida terra adotiva, cidade natal de seus
operosos filhos e de seus netos. Hipotecou gratidão a todos que contribuíram para a
concretização da importante obra na sua quase totalidade realizada pelo povo sanjoanense.
Estendeu seu agradecimento a todos os operários que, sob sua orientação, ali trabalharam .
Lembrou para a grande multidão presente que teve a honra de apresentar na Câmara
Municipal o Projeto de Lei n° 506 que mereceu a sanção do Executivo. A referida
Proposição, apoiada por todos os vereadores, propunha o nome de Nossa Senhora do
Pilar para a ponte que se inaugurava. Conclui o seu discurso afirmando que nada mais
fez do que cumprir o dever cívico de lutar em benefício das nobres causas dos cidadãos
que o elegeram. Reafirmando que a prática do bem não é privilégio de ninguém,
mostrou-se disposto a continuar sua batalha em prol do bem estar da coletividade.
Depois da oração do Vereador Nelson Lombardi, pediu a palavra o distinto ginasiano
Luiz Agostini Júnior. Iniciou o seu bem elaborado discurso declarando que fora
designado pelos moradores da Biquinha para manifestar a gratidão do povo diante
daquele espetáculo de civismo que vislumbrava na inauguração da ponte Nossa
Senhora do Pilar. Dirigindo-se ao Vereador Nelson José Lombardi afirmou: "os que
trabalham para si na defesa de interesse são dignos do apreço, pelo exemplo de
honradez, quando cumprem o preceito evangélico que nos ensina que devemos viver
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do produto do suor do nosso próprio rosto. Entretanto, continuou o jovem estudante,
os que trabalham para o povo ou pelo bem público são credores da estima, da gratidão
e das simpatias gerais, porque revelam atributos invulgares, através da vocação de
serem bons e úteis à coletividade". Lembrou a importância do melhoramento para os
sanjoanenses que residem na Biquinha e bairros próximos, muitas vezes insalubres,
nas épocas chuvosas, pelas águas transbordantes do rio Acima e do Lenheiro. Palavras
textuais do talentoso jovem: "Mas hoje, felizmente, estamos ligados ao centro urbano
por esta bela e útil ponte, que representa um meio de ligação, contribuição de muitos,
mas, principalmente, por iniciativa de Vossa Excelência e sob a sua dedicada direção
técnica a administrativa." Acentuou em seguida a significação histórica do
empreendimento - "marco definitivo da sua capacidade de ação, do seu devotamento
ao bem público e do espontâneo desejo de trabalhar por São João Del-Rei e pelos
sanjoanenses, na honrosa investidura de representante do povo."

Terminando o seu aplaudido discurso, afirmou: "Aí está a realidade, através desta
ponte que ora se inaugura, traço de união entre povo e seu digno representante, o ilustre
Vereador Nelson Lombardi. Que Deus preserve por muitos anos a vida preciosa de Vossa
Excelência e enquanto isso simbolicamente transformo minhas pálidas palavras em flores
para atirar sobre a cabeça de quem Vossa Excelência tão alto eleva e nobilita a investidura
de representante legítimo do povo na Egrégia Câmara de Vereadores". Parabéns portanto
a Vossa Excelência.

O momento foi de grande emoção, principalmente para o jovem Vereador, no
começo da sua vida política, ao inaugurar a primeira obra pública realizada através de
movimento comunitário onde a união dos moradores dos bairros beneficiados, em vista
do Prefeito Municipal ter-se a realizá-la, liderados pelo seu representante na Câmara
Municipal, conseguiram concretizar a construção da necessária e almejada ponte que
realmente veio beneficiar dois populosos bairros sanjoanenses.

Dessa maneira, pelo sistema comunitário, outras obras foram realizadas em todos
quadrantes durante o meu mandato. Logicamente, o meu nome como realizador capaz
projetou-se na comunidade a tal ponto de minha candidatura ao cargo de Prefeito Municipal
do vetusto e histórico município surgir naturalmente através da voz do povo e que forçou
aos componentes políticos da extinta UDN a considerar-me como seu candidato em
potencial.

Consciente que campanha seria altamente árdua, devido às sólidas raízes de meuS
adversários políticos do PSD, comecei o trabalho com enorme antecedência, procurando
contatos e diálogos com os próprios chefes políticos de meus adversários, principalmente
da zona rural, cujo eleitorado na época era os que sempre davam grande diferença de
votação para os candidatos da situação.

Lembro-me como exemplo que num certo momento de minhas caminhadas políticas,
estando no distrito de Emboabas, depois de visita a diversas famílias, fui ao encontro do
Chefe Político local do PSD, o Sr. José Gordo, pessoa muito estimada naquele Distrito pela
sua grande disposição em entender os eleitores locais nas suas reivindicações. O nosso
primeiro contato não deixou de ser um pouco constrangedor, mas refeitos a surpresa, disse-
lhe textualmente que ali estava, na qualidade de Vereador, mas principalmente por considerá-
lo uma pessoa benemérita daquele distrito e de seus habitantes e que sabia de antemão que
mesmo militando como chefe político de um partido contrário ao meu não poderia
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recomendar aos seus eleitores o meu nome, mas, gostaria que ele soubesse que se eu fosse
eleito Prefeito Municipal não haveria de hostilizá-lo, ao contrário, estaria pronto em atendê-
lo nas justas reivindicações que viriam melhorar o padrão de vida local. Porque eu seria o
Prefeito de todos os munícipes sanjoanenses e não de facções partidárias. Haveria de realizar
uma campanha em termos altos, sem menosprezar quem quer que seja.

O senhor "José Gordo", como era conhecido, olhou-me espantado, disse-me: Olha
moço, o senhor bem demonstra que é sobrinho do Coronel João Lombardi, meu amigo
pessoal. Esteja certo do seguinte: Não poderei recomendá-lo ao eleitor nosso amigo, mas
também não irei contestar seu nome.

E assim, procurei com a mesma mensagem os demais chefes políticos adversários
que lideravam facções contrárias nos sete distritos que compunham o município de São
João Del-Rei e como veremos no decorrer destas "memórias" os resultados foram positivos.

Hoje, 05 de março de 1987, noticiam os jornais e as televisões brasileiras que há cem
anosnascia um gênio imortal Heitor Villa-Lobos, mestre insigne da música clássica brasileira,
nascido no Rio de Janeiro e ali falecido em 1959. Dedicou toda a longa existência à esplêndida
e sublime arte dos sons, por ela atraído e fascinado desde tenra idade.

A obra de Villa-Lobos é múltipla e variada. Explorou com raro talento todos os
gêneros e como diversos outros compositores sofreu a influência de grandes mestres, com
a espetacular obra de "Bach", que mais o encantou desde a infância, chegando a
homenageá-lo com uma de suas peças mais significativas, a série "Bachianas Brasileiras".

Nome consagrado mundialmente, foi alvo das mais expressivas homenagens em
vida e "post-mortem", assim como nos Estados Unidos, centro de sua atividade musical
nos últimos anos de sua vida.
Fumando um charuto atrás do outro, VilIa-Lobos tinha a alegria de viver de uma criança e
confessava: "o segredo de minha capacidade de trabalho é simples. Sou um atonal-neo-
primitivo e durmo muito pouco." Era verdade. A "Sinfonia Ameríndio" foi composta em
apenas dois meses. Os americanos se espantavam com sua capacidade criativa e logo o
apelidaram de "Homem- fábrica-de- música".

No centenário do Heitor VilIa-Lobos, gênio da música clássica, orgulho de Carlos
Gomes e do povo brasileiro, apresento neste momento minhas homenagens.

Ao escoar-se a tarde do dia 10 de março de 1987, durante a hora da solenidade,
tendo em mãos um caderno no qual minha querida e saudosa mamãe Sylvia efetuou
anotações e que transcrevo abaixo, porque são pensamentos de profunda consideração
filosófica, demonstrando mais uma vez o seu grande discernimento cultural aliado à
Vocação poética; escreveu minha mãe:

O amor é a poesia dos sentidos;
Quem sabe lá os sentimentos que dormem no
fundo dos corações torturados?
Quero-lhe o corpo, com o mesmo desespero
Com que lhe quero a alma;
Quem poderá dizer o que uma mulher sente quando beija,
Ou o que ela oferece quando chora?
Quando caminhares ao redor de meu túmulo, pisa com cuidado
Meu amor, porque estarás caminhando sobre os meus mais belos sonhos.
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A vi~a é um vôo sem destino, onde o velho cansado, transforma-se num
Memno e volta para casa em busca de um ombro amigo para chorar.

~otsias:
"Agonia de Artista"
Nesta agonia
Da tarde lenta e fria
O meu coração des~anece lentamente.

Alma de artista
Cheia de grande ardor
Minha dor,
Vem do meu primeiro amor.

~~longt"
No fundo azul do espaço
O sol parece um monge
Que estende o longo braço
A chamar minha alma o vôo infinito.

A minha vida foi um sonho
Que brilhou ao ver-te ao longe.
Foi um beijo o meu desejo,
Foi uma flor o meu amor!

Desejo assinalar que as reflexões e poesia d - .os anos de 1924 a 1926. s e mamae SylvIa foram escritas entre

Ainda em março de 1987, estando no e ,. d .
Instituto de Previdência do Legislativo do Estado xde::.IO ~ ma.ndato de presIdente do
com os dispositivos de sua Lei O A • mas erals - IPLEMG, de acordo
Assembléia Geral do associados nos;~~~~a~ó~~resentam?s ao Conselho Deliberativo e
ao exercício de 1986. e respectIva Prestação de Contas relativos

No referido, demonstramos a filosofia de t b Ih .
seguintes princípios: ra a o empreendIda, baseado nos

1 - Aplicação dos recursos do Instituto Previde .,. d .
procurando obter melhor rentabilidade. nCIano entro da maIOr segurança,

2 - Formação da reserva técnica atuarial . , .aos associados. para garantIa dos benefIcIOs concedidos

3 - Acelerar o ritmo da t - d ,.. cons ruçao o predIO sede do IPLEMG
termmado possa gerar recursos ao Instituto ' que uma vez

uma deF~~:ls~:n;;in~~~~~~n~e~sZ:I:I~~ja~:t~:~i~~oÇ~:~~ilbiae'rnioef' ,a?ordamos como
ICIOS, procurando
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olucionar dessa maneira o cruciante problema da defasagem dos valores das
aposentadorias dos associados do primeiro e segundo grupo que infelizmente estão
com seus benefícios enormemente defasados em comparação dos beneficiários do terceiro

e quarto grupo.
Por último, assinalamos também que durante o período da nossa gestão procuramos

ampliar o leque de prestação de serviços aos nossos associados, consolidando uso de
carteira de Identificação do associado: celebramos acordo com a Mako Atacadista para
que o associado beneficiasse de descontos, provemos diversos convênios na área de lazer
e turismo, igualmente em benefício do associado.

A prestação de contas depois de apreciada foi aprovada pela maioria dos associados

presentes.
Voltando às reminiscências, no dia 12 de março de 1960, a rádio local anuncia que

o Santo Padre João XXIII nomeou o Revmo. Sr. Padre José D' Ângelo Neto, Bispo Diocesano
de Pouso Alegre. O Padre D' Ângelo, nascido em Ibituruna, quando a mesma era distrito de
São João Del-Rei, pertence a ilustre família sanjoanense, descendente de imigrantes
italianos. Na ocasião a notícia foi recebida com enorme contentamento pela população,
pois era mais um filho dileto que recebia as bençãos do Vaticano, para orgulho de todos.

O ano que deu início à década de sessenta foi por demais importante porque
haveriam de transcorrer as eleições para Presidente da República e para Governos Estaduais,
sendo que, conforme noticiava-se, seriam candidatos ao Governo de Minas Gerais, o
Secretário das Finanças do Governo Bias Fortes, o Dr. Tancredo de Almeida Neves pelo
Partido Social Democrático e pela União Democrática Nacional o Deputado Federal Dr.
José de Magalhães Pinto. Na área da presidência da República, os nomes mais noticiados
eram do Dr. Jânio da Silva Quadros e do General Teixeira Lotl.

E também, como veremos adiante, seria 1960 o ano da inauguração da nova
capital do Brasil, denominada Brasília.

No entanto, devido às eleições, a política partidária começava a inflamar-se embora
diga-se de passagem, a política sanjoanense na época era como acredito até hoje, realizada

em termos elevados.
Mas, como Tancredo Neves era um dos candidatos, logicamente, no município, os

debates foram mais acentuados entre os partidários da UDN e do PSD, a ponto de que
qualquer manifestação por mais singela, mas que viesse contrariar os partidários da
candidatura do Dr. Tancredo, era acolhido como uma afronta à própria cidade, terra natal
do candidato, procedimento este, pelo contrário, anti democrático.

Para ilustrar, lembro-me que por ocasião da Semana Santa transcorrida no mês de
abril, por sugestão de sanjoanenses residentes em São Paulo, os Alencar de Carvalho,
médico sanjoanense, com pleno consentimento da Mesa da Irmandade de SS. Sacramento
e aprovação do Sr. Arcebispo de Mariana, foi convidado a participar como pregador, entre
outros, o Revmo Padre Antônio de Oliveira Godinho e Monsenhor Calazans (Benedito)
de São Paulo, ambos os pregadores.

Ora, somente porque os pregadores de reconhecida eloqüência eram deputado
e senador pela UDN, iniciou-se na cidade os mais descabidos boatos entre os quais
que Tancredo Neves se sentia ofendido com a vinda do Padre Godinho ao seu reduto

eleitoral.
No entanto, o episódio não teve maiores conseqüências graças a firmeza de
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propósitos do Rev.mo Pároco do Pilar Cônego Almir de Rezende Aquino que, a bem da
verdade, sempre manteve absoluta isenção partidária e que na ocasião foi plenamente
apoiado pelos membros da Mesa Administrativa do SSmo. Sacramento.

Felizmente, os ofícios daquela Semana Santa transcorreram otimamente, não tendo
Padre Godinho, para surpresa do próprio candidato e seus correligionários, tocado nem de
leve em política.

Tanto é verdade, que o próprio Dr. Augusto das Chagas Viégas, de saudosa memória,
chefe político do PSD local, visitou o brilhante pregador e fez-lhe o brinde do livro
"Notícia de São João Del-Rei" de sua autoria. Tendo o Padre Godinho retribuído em
seguida a visita com toda cortesia.

No dia 21 de abril de 1960, durante o exerCÍcio da Presidência da República
pelo Dr. Juscelino Kubstchek, foi solenemente inaugurada a nova Capital do Brasil. A
transferência da Capital para o Planalto Central, graças ao dinamismo administrativo e
político de JK, que até hoje é um mito, carismático estadista que colheu durante a sua
carreira política muitas simpatias seguia a orientação várias vezes sugeridas por alguns
dos grandes vultos brasileiros. Dentre estes, Tiradentes, o Pai da Independência e dos
Constituintes de 1891.

Na realidade histórico-geográfico do País, a interiorização da Capital era um
denominador comum e a construção de Brasília demonstrou a grande visão do Estadista
Juscelino. Hoje Brasília é uma realidade incontestável e a mudança da capital do País para
o Planalto Central trouxe sem dúvida grande desenvolvimento para aquela região.

No dia 26 de abril do mesmo ano, chega à cidade a infausta notícia do falecimento
de Exmo. e Revmo Dom Helvécio Gomes de Oliveira, digníssimo Arcebispo de Mariana.
Lembro-me que participando da celebração da missa de "réquiem" solene, na Matriz do
Pilar, pela multidão presente, pude aquilatar o quanto era estimado pelos sanjoanenses o
saudoso Arcebispo.

Também na qualidade de vereador, participei da Reunião extraordinária da Câmara
Municipal, realizada em homenagem póstuma a Dom Helvécio, usando da palavra para
homenagear em nome da bancada da UDN, o ilustre extinto.

O jornal "Diário do Comércio" em sua edição do dia 04 de maio, na coluna
"Legislativo em Ação", de autoria do jornalista Sebastião Cintra, publicou o seguinte:

"Nelson Lombardi pediu o envio de voto de congratulações aos Párocos do Pilar e
Dom Bosco, pelo êxito dos festejos da Semana Santa. Lamentou a ausência da Rádio
Inconfidência, que há anos irradiava as principais solenidades. O Presidente esclareceu que
a ausência da citada emissora foi motivada por deliberação da Mesa da Irmandade do
Santíssimo que, por questão de ordem financeira, deixou de solicitar a retransmissão segundo
constava na cidade. A parte do vereador Wilson Ouriques de Oliveira, para reafirmar que a
irradiação não fora realizada por motivos meramente políticos. Ao mesmo tempo, perguntava
a quem de direito naquele plenário, se era verdade a notícia de que o candidato do PSD ao
governo de Minas, Dr.Tancredo Neves, tinha recusado receber a Mesa do Santíssimo, que
fora a sua residência, convidá-lo para tomar parte nos festejos da Semana Santa. O edil Braz
Camarana Primo, do PSD, informou que de fato houve a recusa, conforme declaração que
ouvira de respeitável membro da Mesa da Irmandade do Santíssimo. O Sr. Wilson pediu que
constasse da ata dos trabalhos a informação".

Lembro-me com grande carinho que no dia 14 de maio daquele ano, dia em que
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completei trinta e cinco anos de idade, o presente que mais emoci?nou-me foi a cartinha
que recebi com um versinho escrito de pr?prio punho do meu quendo filho Bruno, de dez
anos de idade, na qual expressou o segUinte:

"Para o papai"

São João Del-Rei, 14 de maio de 1960.

Querido papai. . , . ,
Escrevo este versinho para alegrar seu coração, no dia de seu anIversano que e

hoje.
O Sol!
O Sol que hoje brilha,
Paizinho querido
Tem encanto e flores
Tem sonho, tem vida,
Tem sorrisos enormes de seus filhinhos!
Com milhares de beijos de seu filho

Bruno
Em 26 de maio, foi levado a efeito a solene Sagração Episcopal, na matriz do Pilar,

de Dom José O' Angelo Neto - Arcebispo de Pouso Alegre. Foi sagrante D~m ~rmando
Lombardi. Núncio a visitar São João Del-Rei e consagrantes Dom Oscar de OlIveira e Dom
José Alves Trindade.

Na chegada do Senhor Núncio Apostólico a São João Del-Rei, hou.ve ~ois f~tos
que desejo relatar. O primeiro foi por ocasião da espera no campo de av~~ç~o antl.g~.
Como estava programado, estavam a espera do Sr. Núncio autoridades eclesIastlcas, CIVIS
e militares, como também, sacerdotes, Irmandades e grande aglomeração de povo, quando
depois de longa espera, para surpresa de todos, chega Dom ~.:mando Lombardi, em
automóvel do Secretário das Finanças Dr. Tancredo Neves. O aVia0 que transportava Sua
Excelência Revma tinha aterrissado no novo campo e, por incrível que pareça, lá se
encontrava a sua espera somente o carro do Secretário e pela fisionomia do Sr. Núncio,
chegamos à conclusão que Sua Excelência Reverendíssima não tinha gostado do la~entável
acidente de troca de campo, que a bem da verdade tinha sido mais uma das artimanhas
políticas do nosso ilustre conterrâneo. ..

O segundo episódio foi uma feliz coincidência porque Justam~nte. no dia ~5. de
maio de 1960, aproximadamente duas horas antes da che~~da do Sr. NuncIO Aposto~lco,
Ruth, minha esposa que encontrava-se grávida do nosso setlmo .filho, co~eçou a se~tlr as
dores do parto e levada por mim para a Santa Casa, co~ o auxíliO e os CUidados do Il~stre
médico de saudosa memória, Dr. Ivan de Andrade ReiS, deu a luz a um robusto menIno.

'Logo depois do nascimento e estando a mãe passando bem, C?rri.para,o campo de
aviação para juntar-me às autoridades que estavam ~ espera do Nu~cIO..L~, chegand?"
chamei o Revmo. Pároco Padre Almir de Rezende Aqumo e lhe comunIqueI a boa nova .
Imediatamente o Padre Almir tratou de comunicar o fato ao Revmo. Arcebispo Dom Oscar
de Oliveira que me chamando a parte, dando-me parabéns, disse o. seguin~e: .

"Nelson, já tendo o seu novo filho o sobrenome de Lombardl, devera ser registrado
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também com o nome de Armando, pois a Virgem do Pilar deseja homenagear o Sr. Núncio".
Respondi ao Revmo. Dom Oscar que, com a graça de Deus, assim seria efetuado. E

realmente o nosso sétimo filho foi registrado por mim com o nome de Armando Lombardi
cumprindo determinação de Dom Oscar e em homenagem ao Sr. Núncio Apostólico. '

Ao comunicar posteriormente a Dom Oscar de Oliveira o fato, recebi de sua
Excelência Revma. o seguinte cartão:

Mariana, 23 de junho de 1960 - Prezado Vereador Sr.Nelson Lombardi. Recebi seu
atencioso telegrama comunicando-me ter dado ao seu filhinho nascido quase à hora da
chegada do Exmo. Sr. Núncio Apostólico Armando Lombardi a São João Del-Rei, o nome
de .S~a Excelência. Felicito-o e a sua excelentíssima família fazendo votos a Deus pela
felICidade do pequeno Armando Lombardi.

Atenciosamente Dom Oscar de Oliveira- Arcebispo de Mariana.
Hoje, 13 de maio de 1987, leio artigo de autoria do ilustre Presidente da Academia

Brasileira de Letras, Austregésilo Athayde, no qual tece comentários sobre a "ciência em
marcha" ~, por s~r u~ documentário esclarecedor, desejo transcrevê-lo para a posteridade.

. . DIz o articulIsta: "A Igreja Católica está rigorosamente dentro de seu papel, ao dar
publICidade a um documento doutrinário de quarenta páginas, no qual condena, com
abominação, ~s processos modernos descobertos e aplicados pela ciência e que estão
sendo conheCidos pela denominação de "Engenharia Genética". O título do referido
~ocume~to é, em ~i mes~o, suficientemente expressivo e diz com clareza o seu objetivo:
Instruçao a respeito da Vida humana em sua origem e na dignidade da procriação". Roma

falou para. os católicos, mas também aqueles que professam outras crenças religiosas não
podem deixar de mostrar-se sensíveis aos aspectos morais do ensinamento, em fase da
subversão que representa esse avanço da ciência num terreno que deveria ser vedado às
incrívei~ experiências que o laboratório permite e enseja em sua fome e sede de pesquisa,
revelaçoes do poder do homem sobre a natureza".

. Duvido: porém, que esse esforço de contenção da curiosidade científica possa ser
detl~o e.que a vista das prescrições da Igreja Católica, ou de qualquer outra religião ou seita,
os cientistas cessem de boa e espontânea vontade aquilo que começou no paraíso terreal,
quando .~v~ e Adão, c?mendo o fruto proibido abriram o interminável capítulo da
desobedlencla em proveito do conhecimento. Começa que aqui o conceito da moralidade
não impera para os sábios, que não vêem nenhuma implicação dessa ordem no fato de serem
desvendados novas possibilidades que completam o quadro do domínio do homem não
como inimigo mas como colaborador da natureza, em constante expansão das suas fo~ças.

Que os católicos e os demais fiéis do moralismo religioso abstenham-se e rejeitem
os méto~os aparentemente milagro~os da procriação e outros fenômenos que marcam a
fase lummosa do mundo moderno. E um dever de fidelidade e de obediência, por todos os
títulos louváveis. Mas há a humanidade que se recusa ao que parece ser uma forma de
paralisação do gênio criativo e pela qual também se manifesta, num certo sentido, a
pn~sença divina em ~ue foi criado à imagem e semelhança de Deus. As condenações de
hOJe, como se tem Visto em outras esferas, poderão ser a aceitação de amanhã.
São novas formas do "crescei e multiplicai-vos" postas ao alcance do homem.

Voltando às minhas "reminiscências", em 18 de junho de 1960, foi inaugurado o
Conservatório ~stadual de Música" em São João Del-Rei. Lá compareci na qualidade de
vereador e logicamente como "um dos prováveis candidatos à Prefeitura Municipal".
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Com a presença do Sr. Governador do Estado, Dr. Bias Fortes, e do Secretário das Finanças,
Dr. Tancredo de Almeida Neves, em plena campanha para as próximas eleições para
Governador do Estado de Minas Gerais. Perante o mundo oficial e grande número dos
músicos sanjoanenses, o Sr. Governador Bias Fortes desatou a fita simbólica inaugurando
oficialmente o Conservatório.

No dia 19 do mesmo mês, integramos caravana política e comparecemos ao comício
que realizou-se na vizinha cidade de Barbacena, com as presenças de Jânio Quadros e
Magalhães Pinto, candidatos a Presidente da República e Governador do Estado,
respectivamente.

O convite solicitando a presença dos políticos sanjoanenses pertencentes a UDN
foi efetuado pelo saudoso homem público e na época Deputado Federal, José Bonifácio,
mais conhecido pela carinhosa alcunha de "Dr. Zezinho Bonifácio". O comício, como não
poderia deixar de ser, foi bem concorrido.

Nesse entretempo, eu e o amigo Dário Bassi adquirimos para conserto um avião
monomotor, marca "Stimson" americano, equipado com motor "Continental" de 65 HP.

O mesmo fora acidentado em Barbacena e necessitava de uma reforma geral para
poder novamente voar.

Transportamos a aeronave para São João Del-Rei em cima de um caminhão e
depois de levarmos o seu motor para ser revisionado na oficina mecânica de avião do
Aero-Club de Juiz de Fora, pelo competente mecânico Adair, sob a sua orientação, iniciamos
eu e Dário Bassi os reparos que se faziam necessários nas asas e fuselagem da referida
aeronave. Foram muitos meses de dedicação e grande dose de paciência, às vezes
trabalhando das dezenove horas até uma ou duas horas da madrugada, pois somente aos
sábados e domingos é que podíamos nos dedicar aos reparos durante o dia, porque tanto
eu como Dário trabalhávamos durante as horas normais de expediente.

Hoje verifico com maturidade, como é interessante à força de um ideal quando se
pretende alçar um objetivo.

Diga-se também de passagem, que o acontecimento de reformar-se uma aeronave
que naquela época tinha asas e fuselagem revestidas de "tela" foi um acontecimento "sui-
generis" em São João Del-Rei, despertando grande curiosidade entre a população que nos
fins de semana, como se estivessem diante de atração turística, apareciam no hangar do
campo de aviação da "Várzea do Marçal" para se inteirarem do andamento da reforma.
Acredito que até hoje não tenha havido na cidade outro acontecimento similar.

Realizada a reforma do avião, com seu motor também todo retificado pelo competente
mecânico de aeronave de Juiz de Fora, o mesmo alçou vôo novamente e foi pilotado por
mim até o campo militar dos Afonsos, no Estado do Rio de Janeiro, para que a diretoria da
Aeronáutica Civil efetuasse a respectiva "vistoria", para obter-se a licença de vôo.

Depois de obtida a licença, eu e Dário Bassi efetuamos muitos vôos com o
"Stimson", mas com o correr do tempo, como eu estava cada vez mais envolvido com a
política local, achamos por bem vendermos o avião.

De parte do inesquecível amigo Dário, houve igualmente interesse na venda da
aeronave, pois infelizmente, iniciou-se naquele período um processo de abalo de sua
saúde que aceleradamente o levou pouco tempo depois a falecer.

A morte do estimado amigo, cuja amizade era entre nós como de próprios irmãos,
deixou-me profundamente sentido pois, jovem ainda, com pouco mais de trinta anos,
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cheio de vida, Dário Bassi tinha, como todo jovem idealista, muitas metas que pretendia
alcanç~. O seu f~lecimento, vítima de cruel doença, causou também grande consternação
na socIedade sanJoanense, onde gozava de grande estima e admiração.

, . Temp?s depois, por obra e graça do "Destino", foi-me possível homenagear o
cansslmo amIgo, dando a denominação de "Dário Bassi" a uma das vias públicas de São
João Del- Rei.

Não posso deixar de citar nestas recordações que toda vez em que, por força de
meu trabalho, encontrava-me no Rio de Janeiro, depois de uma luta intensa durante o dia
junto ao escritório da Fábrica Nacional de Motores, para poder receber chassi de caminhão
"FNM", por força da representação de nossa firma em São João Del-Rei, depois de jantar
na casa de Fernando e Lourdes, saía, principalmente aos sábados, em companhia do
Amado e Floriano Zarur, irmãos de meu cunhado, para irmos assistir a um bom filme e
depois dar um .giro noturno no bairro de Copacabana, famoso até hoje pelas suas atrações
noturnas e logIcamente como bons boêmios admiradores da noite e de uma boa "roda de
samba", não podíamos deixar de terminar a noitada sem passarmos pela famosa e tradicional
casa noturna a "Boate Bolero", situada na Avenida Atlântica.

A boate "Bolero" de saudosa boemia era o ponto de encontro, onde mediante uma
"consumação mínima", bebia-se e dançava-se em companhia de lindas garotas até o sol
raiar. Quantas e inúmeras vezes eu e o amigo Amado, hoje médico de renome no Rio,
depois da longa caminhada perambulando pelas casas noturnas, amanhecíamos na praia
de Copacabana ou mesmo no Leblon, para depois de um bom banho de mar, regressarmos
à residência do Fernando, lá no Engenho Novo, para o descanso de um bom sono reparador.

Bons tempos de florescente juventude em que a aventura tem o sabor delicioso da
fragrância de uma flor e que com o inexorável passar dos anos apenas permanecem na
I~mbrança d~ uma época despreocupada, cheia de sonhos e intermináveis esperanças de
vIvermos a vIda em busca de um ideal e de um futuro promissor.

, ~m 05 ~e julho de 1960, os jornais noticiam que Tancredo Neves deixa o cargo de
Secretano das Fmanças do Estado de Minas Gerais, desincompatibilizando-se para assumir
a condição de candidato ao Governo do Estado.

, ~embro-me q,ue já naquele período, no seu discurso de transmissão de cargo de
Se~retano ao Dr. BolIvar Drumond, Tancredo queixava-se das parcas finanças do Estado
e cItava "como. ponto básico para a recuperação financeira do Estado o enquadramento do
problema cruCIante da sonegação de imposto, por deficiência do aparelhamento de sua
máquina administrativa."

No mesmo mês de julho da década de sessenta, precisamente no dia trinta, o
famoso "Repórter Esso" anunciava em "edição extra" pelo rádio, que Sua Santidade o
Papa João XXIII tinha criado a nova diocese de São João Del-Rei, nomeado como seu
primeiro Bispo - Dom Delfim Ribeiro Guedes, transferido da cidade de Leopoldina.

Na ocasião, apresentei na Câmara Municipal, em uma de suas reuniões, votos de
congratulaç~es com o Santo Padre pela criação da almejada Diocese Sanjoanense, votos
estes e~tenslvos a Dom Delfim R. Guedes pela sua designação como primeiro Bispo da
nova DIOcese.

Hoje, 15 de março de 1987, leio no jornal "Estado de Minas" que a Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais está sendo homenageada. Objetivamente não podemos deixar
de reconhecer com grande orgulho que a Polícia Militar Mineira é, sem sombra de dúvidas,
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reconhecidamente considerada uma das melhores de todo o Brasil. É uma ,corporaç~? ~ue
sempre primou pelo seu alto grau de disciplina e princip~lmente ~e ~e.rOlsmo patno,tI~o:
A sua presença marcante e efetiva sempre esteve nas págmas da hlstona de nossa Patna.
no levante de 1924, no Movimento Liberal de 1930, na Revolução de 1932, nos levantes ~e
1935e 1937, na Revolução de 1964. A Polícia Militar sempre se fez presente. Na verdade, nao
há história de Minas Gerais sem a sua Polícia Militar. ., . . .

Dos recuados tempos coloniais até os nossos dias, consegUIu a PolICIa MIlItar
transmitir, incólume e indivisível, pelas diversas crises institucionais e pelas transformações
por que passou o País. .

Há, portanto, raízes a honrar. Há exemplos magníficos do porte gIgantesco, ~o
alferes Joaquim José da Silva Xavier, "O Tiradentes", que saiu das hostes da PolICIa
Militar Mineira para o inesquecível sacrifício no altar da Pátria. .

Realmente a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, merece o respeIto e a
estima de todo o povo das Gerais, porque nela repousa um dos Pilares da ordem e segurança

pública. .' .
Neste mesmo dia, inicia-se um CIclonovo do BrasIl, poISassumem novos governador~s

nos Estados, em meio a tensões internas e externas. Um novo quadro político se define a partIr
de hoje, acompanhado sempre de nova esperança. O Governador Hélio Garc!~, que tra~s~ereo
cargo a Newton Cardoso, o eleito pelo Partido do Movimento .~emocratl~o. Brasll.elro -
PMDB, vive um tempo extraordinariamente rico de lances .declslvoS. PartICIpOUdIreta e
pessoalmente do projeto político de transição, elaborado e alinhavado pO,rTancred? Neves.
Comportou-se ao melhor estilo mineiro, assegurando ordem e paz, alem de estimular o
desenvolvimento de Minas.

O seu sucessor Newton Cardoso, que venceu uma eleição arestosa e difícil, tem
por obrigação resgatar os compromissos assumidos durante a campanha" ~em entretanto
discriminar ou privilegiar este ou aquele, dentro de um gov.erno demo~ratlco.
Finalmente, espero que a realidade que desponta seja promIssora e estimulante p:u-a~ue
Minas e seu povo continuem caminhando na direção certa, sem desapontos e desllusoes.

Voltemos a narrar as "Memórias".
Em princípio, a candidatura de Jânio Quadros ~ ~residente ~a Re~ública trouxe

para os membros do diretório da UDN sanjoanense sena .a.?reen~ao, pOlS_o De~utado
Gabriel Passos, que há muito era apoiado na nossa reglao. eleItoral, nao acelt~u .0

resultado da convenção nacional do partido, que tinha deci~ldo pelo voto ~a malOna
apoiar Jânio - o homem da "vassoura", como era conhecIdo pelo seu slmbolo de

campanha. .
Recordo-me que alguns meses antes da eleição fui ,em com~a~hla do Dr. Or~stes

Braga, que era o Presidente do Diretório local da UDN: ~e Eneas OlIveIra Moraes, WIlson
Ouriques de Oliveira, todos vereadores à Câmara MUnICIpale dos Drs. Ivan Della-Croce e
Getúlio Guilherme Silva a Belo Horizonte, para termos um encontro com o Deputado
Federal Dr. Gabriel Passos para solicitar do mesmo uma definição sobre o apoio a Jânio

Quadros. .'
Nosso encontro em agosto de 1960 foi realizado no BraSIl Palace Hotel. DepOISde

três horas consecutivas, saímos da reunião sem o apoio por demais importante do Dr.
Gabriel ao candidato do partido a Presidente da República.

Por mais que argumentássemos que Jânio era o candidato da maioria do povo
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brasileiro, não conseguimos convencer o Dr. Gabriel. O referido alegava que Jânio Quadros,
se eleito, levaria o Brasil a rumos imprevisíveis, devido a sua instabilidade principalmente
política, mas que nos daria inteira liberdade para apóia-lo, juntamente com os nossos
companheiros de Diretório. Quando saímos do Hotel, lembro-me que moço e ainda imaturo
politicamente, critiquei com veemência a atitude irredutível do Deputado Federal, com a
seguinte e infeliz expressão:

"Ora, companheiros! Os eleitores brasileiros acredito, pela sua maioria expressiva,
deverão sufragar nas urnas o nome Jânio e Magalhães, somente o Dr. Gabriel teima em não
apóia-lo."

Deus me perdoe, mas acho que o Dr. Gabriel está envelhecendo e, portanto, não
tem mais sensibilidade para a realidade dos fatos!"

Hoje verifico como foi infeliz o meu raciocínio, porque depois de poucos meses
da posse de Jânio, verificou-se objetivamente que quem estava realmente com a razão era
o Dr Gabriel Passos, como veremos mais adiante pelo relato da história.

Ainda no mês de agosto foi realizado em São João Del-Rei o comício dos candidatos
do Partido Social Democrático - PSD - com a presença do candidato a Presidente da República,
Marechal Lott e Tancredo de Almeida Neves, para o governo do Estado de Minas Gerais.

Coincidência ou não, foi justamente na terra natal do candidato Tancredo Neves
no início do grande comício, que houve um episódio, dos mais "lamentáveis", porqu~
colocou em risco preciosas vidas.
O fato aconteceu da seguinte maneira:

Foi armado na Avenida Rui Barbosa, em frente ao "obelisco", um grande palanque,
o qual tinha a forma do "Palácio do Planalto" de Brasília, com as suas colunas
características.

Grande massa de eleitores foi transportada das cidades vizinhas para o grandioso
comício em São João Del-Rei, e, às vinte horas, o local já se encontrava repleto,
principalmente pelo motivo da região ter um candidato sanjoanense ao elevado mandato
de governador do Estado. Os oradores iniciaram suas pregações no entretempo da chegada
dos candidatos Lott e Tancredo.

O palanque, embora com enorme espaço, foi sendo ocupado pelas autoridades e
políticos presentes que, somados aos "penetras" que existem em todo comício, iam
formando enorme sobrecarga de peso.

Lembro-me bem que encontrava-me em companhia do Dr. Orestes Braga e do Enéas
de Oliveira Moraes dentro de uma caminhonete "Rural", estacionada no outro lado do
córrego do "Lenheiro", em frente ao Teatro Municipal, ouvindo toda a movimentação que
estava sendo transmitida pela Rádio São João Del-Rei. Quando da chegada ao palanque dos
candidatos principais, entre o anúncio do locutor e o pipocar dos fogos de artifício em
grande quantidade e o som da banda a tocar, de repente ouviu-se enorme "estrondo", seguido
de imediato silêncio (da banda, do locutor da Rádio e dos fogos) e ouviam-se gritos estridentes
vindos do palanque, que a essa altura dos acontecimentos tinha ruído vagarosamente pelo
excesso de peso.

Graças à "Providência Divina", não houve em conseqüência do acidente danos
maiores do que aquele de ter ferido a perna do Marechal Lott, candidato a Presidente da
República, e causado escoriações leves em outras pessoas.

Mas, diga-se de passagem: a notícia do "desabamento do palanque", teve
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repercussão nacional, pois foi a "manchete" do dia, na imprensa falada, escrita e
televisionada.

Como se pode imaginar, com o incidente não houve comício e alguns oradores
transferiram-se para o auditório da Rádio local e de lá procuraram, embora palidamente,
formular suas mensagens. O Marechal Lott, depois de medicado, tentou também um
pronunciamento, mas devido às escoriações nas pernas aliadas à falta de prática de discursos
políticos, acabou desistindo e, a bem da verdade, o que salvou foi sem dúvida o
pronunciamento de Tancredo Neves, reconhecidamente ótimo orador.

Na ocasião, uma destas figuras populares de São João pronunciou o seguinte
estribilho: "O Padre mentiu; o palanque ruiu; Jânio subiu; Lott caiu."

Mas, infelizmente, elementos fofoqueiros e mal intencionados das hostes contrárias
aos nossos candidatos, aproveitando-se do lamentável acidente, começaram a justificá-lo
procurando culpar o nosso grupo de ter causado o sério transtorno.

O que não foi verdade, pois o palanque fora construído, isto sim, sem a devida e
necessária segurança, apenas preocupando-se com a reprodução de cópia fiel do Palácio
do Planalto, ou seja, para impressionar o público presente, esquecendo-se que deveriam
cuidar em primeiro plano de sua solidez.

E foi sobre o impacto emocional reinante na cidade que preparamos o palanque
para a realização em 02 de setembro daquele ano do comício de "Jânio e Magalhães", mas
acima de tudo procurando construir um palanque com grande margem de segurança, para
a sustentação do peso daqueles que deveriam permanecer sobre o mesmo. No dia aprazado
para o pronunciamento cívico dos candidatos e correligionários, até tambores vazios de
gasolina foram colocados em baixo do assoalho para maior segurança.

Lembro-me que dias antes da realização do comício, como os rumores eram
constantes na cidade de que elementos partidários dos candidatos governistas estavam
aliciando baderneiros para provocarem tumultos e desordens durante a realização do
referido, e também pelo fato de o Sr. Delegado Regional de Polícia, alertado por nós, não
haver se pronunciado a respeito, foi como medida preventiva entregue ao Sr. Juiz Eleitoral
da 2500 Zona Eleitoral um requerimento, no qual solicitávamos providências no sentido
de manter-se a ordem e a segurança dos presentes durante a realização do comício
programado.

Solicitando inclusive àquela autoridade eleitoral, se fosse necessário, de acordo com
a Lei, requisitar forças do Exército para o policiamento do comício e finalmente transferida ao
Meritíssimo Juiz Eleitoral a responsabilidade "de por tudo quanto possa porventura ocorrer'.
No mesmo sentido foi passado um telegrama ao Exmo. Governador José Francisco Bias Fortes
e ao Sr.Ministro da Guerra da época. Todas as petições foram assinadas pelo Deputado Estadual
Odilon Rodrigues de Souza, Dr. Orestes de Freitas Braga - Vereador e Presidente do Diretório
local da DDN. Nelson José Lombardi - Vereador e vice-presidente do Diretório; Enéas de
Oliveira Morais, também vice-presidente e João Batista dos Santos, vereador da Câmara
Municipal de São João Del-Rei.

Graças às providências solicitadas o encontro cívico-político realizado na Avenida
Rui Barbosa transcorreu sem incidentes, apenas na hora da chegada na tarde do dia aprazado
para a realização do mesmo, quando nos encontrávamos no campo de aviação (hoje
aeroporto) junto à enorme multidão de adeptos às candidaturas de Jânio e Magalhães, ao
POusar o avião sentimos pelo frenesi do povo presente que os candidatos saíriam vitoriosos
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daquela campanha eleitoral, pois ao despontar na porta do avião foi Jânio envolvido pela
multidão e juntamente com Magalhães e Milton Campos foram carregados até o automóvel
que deveria levá-los em cortejo de mais de trezentos carros, vindos das diversas cidades,
para participarem da memorável campanha cívica eleitoral.

Estiveram presentes ao grande comício, entre outros, juntamente com os
candidatos: os Deputados José Bonifácio, Carlos Luz, José MariaAlkimim (os dois últimos
dissidentes do PSD), Dnar Mendes, Bonifácio Tamm de Andrade, Carlos Megale, Hélio
Garcia e o vibrante orador Padre Antônio Godinho.

O Deputado Gabriel Passos, como esperávamos, não esteve presente, mas, cedendo
aos insistentes apelos dos companheiros de São João Del-Rei, mandou para representá-lo
seu filho Celso Passos, portador de uma mensagem de união partidária.

A instabilidade do candidato Jânio Quadros, sempre imprevisível, mais uma vez
se fez sentir, minutos antes de sua chegada ao palanque para seu pronunciamento, pelo
seguinte episódio: Eu e o Dr. Orestes Braga e o vereador Enéas de Oliveira Morais fomos
convocados a ir ao Hotel do Espanhol, onde estava hospedado Jânio e comitiva, para
escoltá-lo honrosamente até o local do comício.

Qual não foi a nossa surpresa: ao chegarmos no hotel não o encontramos, pois,
pelas informações, tinha saído e ninguém dava notícias de seu destino. Preocupados,
saímos à procura do candidato que a esta altura, havia sumido.

Depois de percorremos quase todos os recantos do centro, fomos encontrá-lo num
botequim em frente à ponte do Rosário, em animada conversa com diversos freqüentadores
locais, cujo consumo de bebida alcoólica era evidente e por demais conhecido.

E assim, com muito custo e especial paciência, conseguimos chegar com o nosso
candidato ultra-carismático ao palanque.

Hoje devo expressar que naquele justo momento comecei a refletir que as
desconfianças do Deputado Gabriel Passos quanto as imprevisíveis atitudes de Jânio
Quadros tinha razão de ser, e comecei a arrepender-me do meu veemente entusiasmo para
com a candidatura do Sr. Jânio Quadros.

Realizado o comício, que realmente resultou em vibrante manifestação popular,
sentimos, repito, pela vibração do clamor público aliado ao grande comparecimento da
população, vindos dos mais diversos rincões de Minas Gerais, que as candidaturas de
Jânio e Magalhães caminhavam sem sombra de dúvidas para uma inexorável vitória.

Lembro-me, também, que em meados de setembro um Grupo de Trabalhadores
sanjoanenses lançou um manifesto sob o título "Do trabalhador para o trabalhador
meditar", no qual, entre outros, alertava que ao se aproximarem as eleições, única época
que o trabalhador é lembrado pelos homens do Governo Federal e Estadual, os mesmos
deviam analisar e meditar bem antes de votar, pois tinha chegada a hora de mudar, repelir
aqueles que sempre enganaram o trabalhador e cada vez mais sacrificam o pobre. Chega
de injustiças! Chega de sofrer! Chega de fome!

Na década de sessenta ainda eram muito usados como veículo de divulgação os
famosos manifestos e boletins de véspera de campanha eleitoral e que de certa forma
tinham muita influência junto ao eleitorado.

Realizada a eleição em 03 de outubro de 1960, o resultado foi a vitória de Jânio
Quadros por uma margem de votos nunca alcançada por outro candidato a Presidente da
República. Por sua vez, o Governador do Estado Magalhães Pinto obteve grande vantagem
sobre o candidato Tancredo Neves.
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Milton Campos, brilhante e inesquecível mineiro, foi superado em número de
votos na vice-presidência da República pelo candidato João Goulart.

Objetivamente devo comentar que o "fenômeno" Jânio Quadros, eleito
vereador, Deputado Estadual, Prefeito Municipal de São Paulo, Governador do Estado,
Deputado Federal e finalmente naquele período President.e da ~epúbli.ca.' era. tid~
como um mito em todo o Brasil. O homem da vassoura era Imbattvel, pOISJamaIs fOI
possível opor um dique a um ciclone ou tentar desviar um furacão. A sua estrela estava
em plena ascensão.

Mal poderiam imaginar os brasileiros, que no referido confiaram, que dentro em
breve este mesmo homem haveria de a todos decepcionar.

Hoje, 25 de março de 1987, em chapa única, fui eleito pelo voto dos associados do
Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais- IPLEMG, em
Assembléia Geral, para exercer o cargo de Presidente do referido Instituto para o biênio
1988 a 1989.

Leio pelas notícias dos jornais que a Inglaterra e com ela o mundo culto na área da
ciência, após trezentos anos da publicação das leis de Isaac Newton, descortinou um novo
conhecimento, o da "gravitação" universal. Os princípios matemáticos da Filosofia Natural
continuam válidos três séculos passados, sendo a relatividade de Einsten uma confirmação
das teses de Newton.

Ainda no mês de março, o Papa João Paulo II divulga a sua Sexta Encíclica,
intitulada "Redemptoris Mater" (Mãe do Redentor), consagra a Virgem Maria. A encíclica
destaca também a necessidade da união entre os cristãos do Leste e Oeste.

Disse ainda o Santíssimo Pontífice, que o atual caminho da igreja está marcado
pelo sinal do ecumenismo e propôs Maria como mãe comum para facilitar esta urgente
união dos Cristãos de todo o mundo. Disse mais, deve-se salvaguardar a importância
dos pobres e a favor deles tem a palavra de Deus vivo. Trata-se de temas e problemas
organicamente relacionados ao sentido cristão da liberdade e libertação.

Também a "Campanha da Fraternidade" deste ano, promovida sob a
responsabilidade da Igreja Católica, com homilia do Papa João Paulo II e o apoio do
episcopado mundial, destina-se a despertar no povo a consciência de que a proteção ao
"menor abandonado" é mais que uma obra de misericórdia - é também um dever cívico
visando ao futuro da humanidade.

Palavras sábias de Sua Santidade o Papa. Foi realmente estes meninos e meninas,
que vemos no cotidiano dos fatos policiais, o exemplo vivo da degeneração a
corromperem-se na avalanche das estatísticas da criminalidade, reflexo da dissolução
familiar irresponsável, que pela própria decadência os soltam nas ruas, tomando-se presas
fáceis da criminalidade.

Acreditamos que enquanto as autoridades responsáveis e incluso a sociedade não
se conscientizarem do grave problema, há muito que se temer pelo futuro da humanidade.
Em 06 de outubro de 1960, no Consistório da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos,
fui admitido como irmão, tendo assinado o termo de entrada às folhas dez do respectivo
livro, número sete.

A irmandade dos "Passos" é uma das mais antigas de São João Del-Rei,
canonicamente instituída em 17 de dezembro de 1733, conforme provisão do Exmo. e
Revmo. Bispo do Rio de Janeiro Dom Frei Antônio Guadalupe.
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A 12 de outubro, em companhia de Ruth e de sua mãe Dona Saninha, como era
carinhosamente chamada, fomos à Matriz do Pilar, para participannos do "Te- Deum", que
encerra os festejos da Padroeira da cidade Nossa Senhora do Pilar. A noite daquele dia marcou
uma data muito cara aos católicos sanjoanenses e particulannente àqueles que pertencem a
Paróquia do Pilar, porque logo após o Te-Deum, o povo se aglomerou na Sacristia da Matriz
para assistir a inauguração solene do retrato do Revmo Cônego Almir de Rezende Aquino,
incansável e operoso vigário do Pilar, que, naquele momento, recebeu do clero, autoridades e
elementos mais representativos da sociedade sanjoanenses justa homenagem com o qual a sua
figura passaria à posteridade, na galeria de retratos com todos os párocos que deram muito de
si e por toda a vida para projeção dos destinos da comunidade católica, simbolizada pela
Paróquia de Nossa Senhora do Pilar.

Lembro-me que a cerimônia emocionou sobremaneira o homenageado, que pela
sua própria personalidade sempre foi arredio a evidência e ostentação de seus reconhecidos
méritos.

Na ocasião, discursaram primeiramente o tradicional líder político e respeitado
cidadão Dr. Augusto da Chagas Viégas, que, ao saudar o Cônego Almir, fê-lo com rara
felicidade, relembrando a trajetória da vida sacerdotal do homenageado. Em seguida um
menino de tradicional família sanjoanense, cheio de entusiasmo declamou um poema de
autoria do inspirado poeta Dr. Asterack Germano de Lima, especialmente escrito para a
ocasião. Logo a seguir usou da palavra o Exmo. e Rev.mo. Dom José O' Ângelo Neto,
digníssimo Bispo de Pouso Alegre, recém nomeado, que com raro brilho pronunciou
comovente oração, demonstrando a vocação e carreira sacerdotal do Cônego Almir,
consolidada em suas reconhecidas virtudes na condução do destino da Paróquia e
mencionou o especial trabalho do homenageado na obra catequética da Paróquia.

Encerrando a solenidade, visivelmente emocionado, falou o Padre Almir, que,
agradecendo as palavras e menções dos oradores, expressou com modéstia e simplicidade
que tinha a consciência tranqüila de estar contribuindo durante o seu sacerdócio, fruto de
sua vocação e dedicação para com a glória de Deus e a Virgem do Pilar, para a disseminação
de Fé entre os seus conterrâneos.

Embora tenha sido uma solenidade simples e despretensiosa, fruto sincero de
todos que conhecem os méritos do hoje Monsenhor Almir, a cerimônia se tornou pelo
seu significado e imensa presença popular uma reconhecida consagração pública ao
homenageado, grande batalhador e construtor vitorioso da Diocese de São João Del-
Rei.

Devo registrar que o jornal "Diário do Comércio", fundado em 1938, e na
época sob a direção do inteligente jornalista Adenor Simões Coelho, mais conhecido
pela afetiva alcunha de "Adenorzinho", também noticia o acontecimento.

E por falar em "Diário do Comércio", jornal sanjoanense de maior circulação
do sul de Minas, de saudosa memória, folheando o seu número seis mil quinhentos e
sessenta e oito, encontro entre a crônica de "Adenorzinho" e a coluna do C.A.C.
(Centro Artístico e Cultural) na parte referente aos anúncios comerciais e outras
informações, as seguintes curiosidades:

Diário Social: Trovas de Odete Donah -
Eu de mim, no meu cantinho
Ponho-me triste a rezar,
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Para que no meu caminho,
Possa a virtude encontrar.

"Horário de Trens"
Partidas e chegadas:
Destinos: - Barbacena, Divinópolis, Águas Santas e
vice-versa.

Outra mensagem interessante: - Ilustre Turista, hóspede ou viajante - Leitor do
"Diário do Comércio"- você poderá ler em nossa redação os seguintes jornais todos
pertencentes à brava e resoluta empresa do interior, verdadeiras colunas mestras da
nacionalidade: - "O arquidiocesano" de Mariana; "Guataguazes" de Guataguazes; "Cidade
de Barbacena" de Barbacena; "Gazeta Comercial" de Juiz de Fora; "O Municipal" de
Duque de Caxias; "Gazeta do Triângulo" de Araguari; "Jornal do Povo"de Ponte Nova;
"Folha do Povo" de Ubá e "Correio da Serra" de Barbacena.

E entre os anúncios e avisos, o seguinte:
Atenção! "Seu talão vale hum milhão - Foi lançada nova série de cupons

numerados a serem sorteados em 29 de outubro de 1960. Procure obtê-los em José Lombardi
Filho e Cia Ltda. - Praça Visconde de Ibituruna s/n - São João Del-Rei- Revendedores da
Atlantic Refimig Co. of Brasil."

Tratava-se da firma da qual era sócio, juntamente com meu saudoso pai e meu
irmão Mário. Chamávamos a atenção dos fregueses para uma modalidade de sorteio
instituído pela Secretaria das Finanças do Estado de Minas Gerais, cujo talão era trocado
pela Nota Fiscal e concorria todo mês ao sorteio de Hum Milhão de Cruzeiros antigos.

Também já naquele período o "Diário do Comércio" publicava o "Cartaz de Hoje"
nos cinemas da cidade; como no Theatro Municipal, "O monstro que desafia o mundo",
ciência e ficção com os artistas: Tim Holt e Andrey Dalton. Cine Glória - "A Deusa",
drama com Kim Stanley e Lloud Bridges - Cine Theatro Artur Azevedo "O túnel do amor"
com Doris Day e Richard Widmark- Cinemascope preto e branco.

Igualmente em outubro daquele ano recebi um cartão comemorativo das "Bodas
de prata" do EX.mo. e Rev.mo. Dom Oscar de Oliveira, digno arcebispo de Mariana,
"agradecendo ao eminente amigo vereador Nelson Lombardi, pelos votos formulados por
ocasião das comemorações de seus vinte e cinco anos de sacerdote".

Nesse entretempo, no início do mês de novembro daquele ano, aconselhado pelo
meu saudoso e inesquecível tio João Lombardi, adquiri do Sr. Edgard Teixeira, que estava
de mudança com a fanulia para Belo Horizonte, uma confortável residência, estilo antigo,
mas bem conservada, situada na Rua Padre José Maria, n050 (antiga e conhecida Rua da
Prata), e também do mesmo senhor, uma loja espaçosa na parte térrea de um prédio,
localizado na Avenida Tiradentes.

Embora papai na ocasião tenha achado uma temeridade o preço da compra dos
imóveis, meu tio João conseguia convencer o seu irmão que seria um bom negócio em
futuro breve.

Quando comuniquei à minha esposa que tínhamos concluído o negócio e dentro
em breve iríamos mudar para o novo endereço, foi principalmente entre nossos filhos uma
Conquista que a todos alegrou.

E realmente, depois de mandar efetuar alguns reparos no imóvel e pintá-lo, em fim de
novembro, mudamos para a nova casa da Rua da Prata, uma tradicional e vetusta via pública da
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histórica São João Del-Rei.
Outro acontecimento dos mais gratos em toda a história sanjoanense foi sem

sombra de dúvida a instalação solene e oficial da Diocese de São João Del-Rei, cidade da
música, das artes e todo labor máximo da religião, que se realizou no dia 06 de novembro
de 1960, juntamente com a posse de seu primeiro bispo Dom Delfim Ribeiro Guedes.

Não há como descrever a história CÍvica de São João Del-Rei sem a parte religiosa
do seu povo cristão e sobretudo católica.

Às oito horas e meia foram conduzidos sob o palio, até Catedral de Nossa Senhora
do Pilar, o Revmo Sr. Arcebispo Metropolitano de Mariana - Dom Oscar de Oliveira, Dom
Delfim Ribeiro Guedes e demais Bispos, num cortejo processional, com o comparecimento
de autoridades e representações religiosas de todas as paróquias da nova Diocese a ser
instalada.

Às nove horas, na Catedral de Nossa Senhora do Pilar, foi solenemente instalada a
Diocese, pelo Exmo. Senhor Arcebispo Dom Oscar, delegado do Exmo. Sr. Núncio
Apostólico, e em ato contínuo houve a posse de Dom Delfim. Em seguida foi celebrada
missa pontificai pelo primeiro bispo diocesano de São João Del-Rei. Às treze horas, no
colégio Santo Antônio, houve um almoço de gala, oferecido pelas famílias católicas ao
Exmo Dom Delfim, desejando-lhes boas vindas. Na ocasião, em nome da sociedade, falou
o Dr. Antônio Elpídio Ramalho.

Durante todas as solenidades estiveram presentes, entre as autoridades eclesiásticas,
militares e civis, o saudoso Dr. Gabriel de Resende Passos, ilustre deputado federal e um
dos mais nobres homens públicos de nosso tempo.

Entre outros, foram prestadas homenagens especiais de reconhecimento ao Sr.
Núncio Apostólico Dom Armando Lombardi, que vinha a ser primo em terceiro grau de
meu pai, pois o ramo da família Lombardi, pelas informações obtidas, são todos
descendentes dos "Longo-Bardi" (guerreiros de longa-lança), que no século quatorze se
fixaram na alta Itália, a hoje "Lombardia", como também a S. Eminência o Cardeal Dom
Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, grande colaborador na criação da Diocese
Sanjoanense.

A arte musical se fez presente ao importante evento, através das orquestras: "Lira
Sanjoanense e Ribeiro Bastos", coros: Filhas de Maria, São Miguel, paroquial e as bandas
de música: Regimento Tiradentes, Teodoro de Faria, corporação artística sanjoanense,
imprensa local e a rádio São João Del-Rei ZYI-7.

No início de dezembro de 1960, o Centro Artístico e Cultural de São João Del-Rei
organizou o "Segundo Salão Sanjoanense de Belas Artes". Na qualidade de vereador,
procurei colaborar com a comissão organizadora, custeando a publicação do seu catálogo.

Para a minha pessoa e da Ruth foi por demais gratificante a referida exposição que
conferiu prêmios aos expositores pelos seus trabalhos e ainda mais que na seção infantil,
pela primeira vez, foram expostos trabalhos de desenho de nossa querida filha Sílvia.
Nesta época, ela era aluna da escolinha de arte do C. A.C. sob a orientação da professora
Maria de Souza Resende, e participou da exposição com três trabalhos: "Marinha",
"Paisagem Campestre" e "Holandesa de Tamanquinhos".

Ainda em dezembro, precisamente no dia 22, em tarde nublada e quente no Rio de
Janeiro foram trasladadas por soldados do exército e ex-combatentes, as urnas contendo
os restos mortais dos pracinhas, heróis nacionais, para serem definitivamente depositados
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no monumento do "Soldado Desconhecido", restos dos heróis da pátria brasileira repatriados
do outro lado do Atlântico, na longínqua cidade de Pistóia, para o solo nacional, tendo à
frente o Marechal Mascarenhas de Morais, expedicionário também, que comandou a
tropa brasileira durante o último e sangrento conflito mundial.

A cerimônia, que por coincidência tive a honra de participar, despertou desde o
início, quando ainda se formava o desfile, enorme emoção. Tinham as urnas sobre si a
bandeira nacional e quase todas uma pétala de rosa. Bandeiras de todos os corpos de
tropas que participaram da campanha da Itália abriram o desfile, integrado por
representantes das três armas e do quinto exército dos Estados Unidos, no qual formou a
FEB durante a guerra.

Em frente ao monumento nacional, enorme multidão aguardava a chegada das
umas e do Presidente da República. Na área reservada para as autoridades já se encontravam
o governador Carlos Lacerda, o cardeal Dom Jaime de Barros Camara, Ministros do Estado,
embaixadores, altas patentes das três armas e outras autoridades. À chegada do presidente
Juscelino Kubistschek a banda do primeiro regimento de cavalaria executou o hino
nacional e no final, após a chegada das urnas, precedidas pela do soldado desconhecido,
transportada pelo Marechal Mascarenhas de Morais e por ex-combatentes, houve salvas
de vinte um tiros de canhão.

Em seguida, o Marechal Mascarenhas de Morais pronunciou um discurso
ressaltando o significado da solenidade, após o que o Presidente da República depositou
a urna do "Soldado Desconhecido" em seu túmulo especial.

Finalizando a comovente cerimônia, falou o presidente Juscelino kubitschek, que
na sua oração iniciou agradecendo em nome do Brasil a hospitalidade que tiveram os
nossos heróis na terra fraterna da Itália e, disse mais, que a nossa pátria os quis aqui
recolhidos em seu seio, para edificação permanente de seus filhos. Eles morreram em
defesa das idéias que julgamos essenciais a nossa própria sobrevivência; a sobrevivência
da democracia e da paz mundial.

Disse o Sr. Presidente: "Nesta hora de emotiva exaltação patriótica, todos os vossos
irmãos, de Norte a Sul, se voltam para este recanto da pátria. Que os vossos restos mortais
repousem perenemente em paz e as vossas almas descansem eternamente no seio de Deus."

Com o insucesso da candidatura do Marechal Lott e principalmente de Tancredo
eves, as hostes do PSD sanjoanense viviam momentos de grande abatimento, a ponto de

popularmente denominar-se o solar dos "Neves" de "Palácio das Lágrimas", onde rondava
a tristeza daqueles que ainda não acreditavam na derrota de seu líder maior. No entretanto,
diga-se de passagem, em respeito e devido à política em termos altos exercida em São
João Del-Rei, a vitória dos candidatos da UDN foi saudada pelos nossos correligionários
comedidamente, sem nenhuma provocação aos adversários políticos.

Como de costume, juntamente com a família, comemoramos os festejos natalícios
em casa de papai, que gostava de reunir todos os filhos e netos ao redor da ceia de natal.

Quase sempre, para as festas de entrada do Ano Novo, contávamos com a presença
de meu cunhado Fernando Zarur, esposa e filhos, reunidos na residência do meu sogro
Waldemar, para as vinte e quatro horas, entrada do Ano Novo, estourarmos a champanhe e
nos abraçarmos em louvor a Deus em agradecimento a graça alcançada da entrada no
novo ano.

Em primeiro de janeiro de 1961 circula o jornal "O Pilar", órgão da diocese de São
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João Del-Rei, cujo número um presta homenagens ao Papa João XXIII e a Dom Armando
Lombardi, Núncio Apostólico no Brasil. O redator-chefe do novo jornal era o estimado
Monsenhor José Maria Fernandes.

E por falar em jornal, leio no "Estado de Minas" de primeiro de abril de 1987 que
Sua Santidade o Papa João Paulo 11fará uma viagem, cujo percurso será de oito dias, na
Argentina, Uruguai e Chile, que enfrentou cada qual ao seu modo graves questões internas.

O Chile notoriamente é o mais grave dos problemas, submetido que está à dura
repressão política, a que não faltou o abuso aos direitos humanos.

São realidades distintas, quando se sabe que a Argentina e Uruguai praticaram a
duras penas a mudança democrática, que não parece sensibilizar o governo do General
Chileno Pinochet, cada vez mais obstinado a permanecer no poder.

Todavia, uma questão comum une as três nações e inclusive o Brasil e outros
países da América Latina, ou seja, a enorme dívida externa que é em parte a questão do
desequilíbrio social de seus povos.

A igreja tem a exata consciência desta situação caótica, que exige imediatas
soluções estruturais. Se no Chile o povo clama pela liberdade democrática, o restante da
América Latina clama por aplacar os efeitos da "Dívida Externa" que está a restringir e a
oprimir o progresso e desenvolvimento, principalmente no seu campo social.

Estou certo que o Papa João Paulo 11certamente tratará da questão social e política
no Chile, ainda que de forma cautelosa, mas haverá também de olhar mais ao longe e
sentirá que a América Latina não poderá pensar em dias melhores sob o peso de mais de
duzentos e cinqüenta bilhões de dólares em dívidas que sufocam o povo e que transformam
o futuro em algo que atemoriza, mais do que estimula.

Em 03 de abril de 1984, recebi o diploma da Moção n01761/87, de autoria do
ilustre vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Paulo C.S. Portugal, no qual
comunica que tinha sido aprovado por unanimidade um voto de congratulações pela
minha eleição ao cargo de Presidente do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado
de Minas Gerais - IPLEMG, formulando igualmente "votos de pleno êxito e de uma feliz
e profícua gestão".

Outro registro que desejo efetuar é que estamos na era da "informática" ou da informação
cibernética, na qual o computador é a estrela máxima. Sabemos que computador vem do
verbo contar, no sentido de calcular, orçar e que, por sua vez, nos chegou através do latim
"computare". O mesmo é dotado de dispositivos eletrônicos que fazem o trabalho de cálculos,
avaliações, etc. A matéria é tão curiosa, que nos impediu a pesquisar para saber como começou
tudo isso, e descobrimos o seguinte: em 1942, Blaise Pascal fez a primeira máquina de calcular,
com a finalidade de ajudá-lo a efetuar as contas do seu pai comerciante. Libniz, em 1971, fez
também uma máquina, só que mais aprimorada que a de Pascoal, porque também multiplicava,
dividia e extraia a raiz quadrada. Libniz foi portanto o precursor do sistema binário.

Mas, somente em 1945, na Universidade da Pensilvânia nos USA, é que foi
construído o primeiro computador. Continha 18.000 válvulas eletrônicas e foi empregado
até no conjunto de trajetórias balísticas, uma vez que estávamos em plena Guerra Mundial.
Depois daquela data, começaram a empregar em grande escala os computadores eletrônicos.
Foi realmente o início do ciclo da "Informática".

Hoje o computador ultra-aperfeiçoado, tendo eliminado o processo de válvulas
e evoluído para os "transistores", é usado em quase todas as atividades que o homem
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necessita; desde a medicina até a era espacial, e sua aplicação foi muito além do
campo técnico para estender-se às ciências biológicas, economia, política e social.
Por incrível que possa parecer o computador hoje em dia pode ser programado para
inclusive jogar xadrez, com uma ou mais pessoas, respondendo lance, no jogo
matemático do xadrez.

Qualquer nação tem no moderno computador o próprio desenvolvimento serial
e de autodefesa de seu território. E por essa razão é que o Brasil, através de seu governo,
deve pensar em aprimorar-se no campo da informática computadorizada, pois a mesma
é mais do que um aperfeiçoamento técnico, é uma necessidade. O seu futuro no avanço
tecnológico é imprescindível; quem viver verá.

Em 31 de janeiro de 1961, tomou posse na Presidência da República o Or. Jânio da Silva
Quadros e no Estado de Minas Gerais como Governador o Dr. José de Magalhães Pinto.

Eu, Orestes Braga, Cid de Souza Rangel, Enéas de Oliveira Morais, Wilson Oriques
de Oliveira, Ivan Dela-Croce, Getúlio Guilherme Silva, Adenor Simões Coelho, Valderez
D. Beltrão, Beatriz Albergaria e outros companheiros, fomos em caravana participar das
solenidade de posse do novo Governador do Estado.

Foi também quando pela primeira vez fiquei conhecendo o interior do Palácio da
Liberdade; repositório artístico dos mais preciosos de Minas Gerais, levando-se em
consideração o belo conjunto arquitetônico, testemunha silenciosa de tantos fatos
históricos evidenciados pelos seus ilustres ocupantes, desde a mudança da capital do
Estado de Ouro Preto para Belo Horizonte.

No início de fevereiro de 1961, faleceu em São João Del-Rei o Rev.mo Dom
Antônio Augusto de Assis, 0.0. Arcebispo Emérito de Jabuticabal, onde residia em
companhia de seus familiares, aos noventa e sete anos de idade.

Seu sepultamento foi realizado na catedral de Nossa Senhora do Pilar, precisamente
atrás da capela do S.S. Sacramento. O Sr. Prefeito Municipal decretou luto por três dias.

Minhas atividades no exercício da vereança continuavam progressivamente, através
de visitas aos bairros e organizações dos mais diversos setores do município, inclusive
nos distritos sanjoanenses, procurando ouvir e verificar "In-loco" as necessidades de seus
moradores para, através da tribuna da Câmara Municipal, reclamar do Sr. Prefeito
providências.

Meu modo de atuar junto do povo, inclusive efetuando obras pelo sistema
"comunitário", na realidade foi pouco a pouco projetando o meu nome como um dos
prováveis e fortes candidatos ao cargo eletivo de prefeito do histórico município de São
João Del-Rei.

Em março do mesmo ano, recebi uma carta do saudoso homem público Deputado
Federal Dr. Gabriel de Resende Passos, na qual comunicava ter apresentado projeto de
doação da metade da antiga chácara do "Montoli", parte da herança jacente e que na
época tinha- se incorporado aos terrenos pertencentes a União, em favor de clube
sanjoanense. A solicitação tinha sido de minha autoria e destinava-se a aumentar a área de
prática de esportes do estimado e tradicional América Futebol Clube, situado no Bairro
das Fábricas. Depois da tramitação legal e sancionada pelo Presidente da República,
obteve o América o terreno desejado.

Em 27 de março de 1961, fui admitido como irmão da venerável irmandade do
Santíssimo Sacramento, conforme a patente n° 276/61, tendo assinado o termo de entrada,
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às folhas 76 do Livro de Contas Correntes n009. Como irmão passei a participar dos
privilégios concedidos pela referida irmandade.

Em 12 de abril de 1961, registra-se uma das maiores realizações do homem
no sentido de desbravar o "espaço sideral". '

Apesar do sigilo mantido em todo o tempo pelos russos, o resto do mundo foi
surpreendido com a notícia que marcaria naquele dia a primeira etapa do homem do
espaço. "O Astronauta Soviético", Yuri Gagarin, tinha efetuado o primeiro vôo humano
no espaço, lançado com pleno êxito a bordo de uma nave denominada "Vostok- 1" (oriente
em russo), dando uma volta em tomo do planeta Terra, em sua órbita, gastando para isso
uma hora e quarenta e oito minutos, à altitude que ia de 181 a 327 quilômetros da Terra.
Yuri Gagarin, o primeiro homem a ir ao espaço, declarou "Eu vejo a Terra, ela é azul", e na
sua volta ele disse: "Fui ao espaço e não vi Deus".

A notícia, pelos diversos sistemas de comunicação, como não poderia deixar de
ser, provocou em todo mundo terrestre, considerável entusiasmo.

"PRAVDA", órgão do partido comunista soviético, rodou no mesmo dia edição
com grande título "O maior acontecimento da história do mundo."

Estava também, na realidade, naquele momento, iniciada vertiginosamente a
"corrida espacial" entre as duas grandes super potências U.S.A. e URSS.
. Em 14 de maio de 1961, dia em que completei trinta e seis anos de idade, junto de

minha esposa e filhos, recebi como dádiva de Deus a notícia que justamente nesse dia o
Santo Padre João XXIII, conhecido afetuosamente pela denominação de o "Papa Operário",
estava anunciando ao mundo católico, junto ao monumento sagrado de São Pedro, príncipe
dos Apóstolos, e perante enorme multidão de fiéis vindos de todos os países, representando
as classes sociais, a sua magnífica encíclica "Mater Et Magistra", que trata, sobretudo, da
missão da Igreja no campo social.

"Mãe e Mestra" - Mãe, a igreja gera seus filhos para uma vida nova e mestra,
porque ela os forma na doutrina de Cristo e os guia para a eternidade.

Realmente a doutrina de Cristo Nosso Senhor une, porque não expressar: A
Terra ao Céu, pois ela compreende o homem em seu todo, corpo e alma, inteligência
e vontade, e o convida a elevar a mente das mutáveis condições desta vida terrena às
alturas da vida eterna, onde certamente haverá de gozar, enfim, de uma felicidade e de
paz intermináveis.

A coincidência do meu aniversário natalício com a divulgação da sagrada e sábia
Encíclica de João XXIII deverá ficar indelével em minha mente enquanto memória tiver.

A cidade de São João Del-Rei, no início da década de sessenta, possuía no setor de
imprensa diversos jornais como: "O Diário do Comércio", "O Correio", "O Pilar", "O
Ti~adentes", e um dos mais curiosos órgãos de divulgação o "Jornal do Poste", o qual é até
hOJe afixado em um placar, em diversos pontos da cidade. Na realidade, constitui
interessante atração para o próprio sanjoanense e turistas. O referido possui quatro ou seis
edições diárias, paginadas em máquina de datilografia, de tipo especial e cujas manchetes
são. escritas com pincel anatômico, pelo seu criador e proprietário João Lobosque Neto,
mais conhecido como "Joanino", que também é repórter e ao mesmo tempo redator. O
"Jornal do Poste" mereceu inclusive crônicas e comentários nos meios de divulgação no
Brasil e exterior.

Outro grande amigo que não poderia deixar de citar, e que igualmente muito
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contribuiu para a minha campanha de candidato a prefeito de São João Del-Rei, foi o
insígne escritor e cronista Tenente Gentil Palhares, expedicionário d~ FE~, que com
denodo lutou, nos campos de batalha na Itália, em favor da democraCia e liberdade do
povo. Gentil Palhares, através de artigo publicado no "Diário do Comércio", realmente
foi um dos que lançaram minha candidatura através da imprensa.

Lembro-me que meu primeiro contato com o estimado amigo, foi na caserna por
ocasião do regresso do glorioso Regimento Tiradentes, o heróico do Décimo Primeiro R.
I. onde eu estava prestando o serviço militar.
, Do mesmo modo que a história sanjoanense sempre esteve ligada a Igreja Católica,
também está fortemente relacionada com as Forças Armadas, através do Décimo Primeiro
Regimento de Infantaria, como igualmente com os ferroviários por causa da m:tiga E.F.O.M.,
depois Rede Mineira de Viação, sem citar outros segmentos da comumdade, como a
música, etc.

Em agosto, mais precisamente em dezenove daquele mês, encontrei-~e .com Gentil
Palhares, na Associação dos Sargentos do Regimento Tiradentes, para pa~I~I?armos do
início das comemorações da "Semana de Caxias", que foi brilhantemente iniCiada com a
promoção de sessão cívica em homenagem ao glorioso "Duque de Caxias" .

Lembro-me que G. Palhares, no dia seguinte, publicou no "Diário do Comércio"
com raro júbilo os aspectos da solenidade, em louvor ao "Pacificador", um dos m~iore~
soldados da história brasileira, hoje patrono do Exército Nacional. A celebreçao fOi
brilhantemente encerrada pelos acordes musicais da admirável "Sociedade de Concertos
Sinfônicos", magistralmente regida pelo maestro Pedro de Souza. Na sua reportagem
Gentil termina expressando que fora uma legítima noite de arte, que veio enriquecer o
patrimônio cívico artístico da Associação dos Sanjoanenses do Regimento de Tirad~nt~s.

No decorrer do governo de Jânio Quadros, em curto período o povo brasileiro
começou a estranhar suas atitudes dúbias, primeiramente com respeit~ ~ política e~terna,
chegando inclusive a condecorar o líder cubano "Che Guevara", em vIsita ao Brasil, com
a "Ordem do Cruzeiro do Sul" - a mais alta com coração brasileira. País de regime
republicano e anticomunista, a atitude do Presidente causou espécie em todos os setores
da sociedade e inclusive no seio de nossas Forças Armadas. Enfim, Jânio, afrontando o
próprio regime democrático brasileiro e a formação conservadora de seu povo, demo.nstrava
nos primeiros meses de seu curto governo uma insegurança a toda prova, que culminOU no
gesto patético de sua renúncia, em 25 de agosto de 1961, e que colheu de surpresa todo
povo brasileiro e dos demais povos, principalmente da América Latina.

Com a renúncia de Jânio, gesto até hoje inexplicável e a ausência de seu vice João
Goulart, em viagem pelos países asiáticos, assume a Presidência da Repú.~lica
interinamente o Deputado Ranieri Mazzilli, Presidente da Câmara Federal na ocaSIao.

Formou-se um impasse no momento em que os três Ministros, do Exército, da
Marinha e Aeronáutica, divulgaram um manifesto contra a posse do Vice-presidente João
Goulart na Presidência da República. Nesse momento crucial para a República Brasileira
surge a idéia de se adaptar no Brasil, através de emenda constitucional, o ~egime
Parlamentarista, que em seguida foi apresentado e aprovado pelo Congresso NaCional.

Instituído o regime Parlamentarista foi conferida ao sanjoanense Tancredo Neves a
difícil missão de convencer "Jango", como era popularmente conhecido o vice-presidente,
a aceitar o novo regime e assim poder empossar-se na Presidência da República.
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Tancredo, de reconhecida habilidade política, volta do Uruguai, onde se encontrou
com João Goulart, com sua concordância.

E desse modo, em 07 de setembro do mesmo ano, data em que se comemora a
Proclamação da República, "Jango" é empossado e logo em seguida o gabinete
parlamentarista, tendo como Primeiro Ministro Tancredo de Almeida Neves e, entre outros
Ministros, Gabriel de Resende Passos como titular da pasta de Minas e Energia.
Para os sanjoanenses e todos os demais municípios da região, depois da tragédia "Janista",
foi motivo de grande euforia e de esperança de dias melhores para a comunidade em que
sempre atuavam os ilustres políticos que passaram a participar do regime parlamentarista
recém- instalado.

Nesse entretempo, em que os rumos da nação brasileira caminhavam sob as diretrizes
do seu primeiro regime parlamentarista republicano, de minha parte no exercício da
vereança, continuei a projetar-me como homem de iniciativa administrativa e naturalmente
com vistas a candidatar-me ao cargo de Prefeito Municipal do vetusto e histórico município
de São João Del-Rei.

O jornal "Diário do Comércio", através de reportagens e artigos de Sebastião de
Oliveira Cintra e cobertura do editor Adenor Simões Coelho, dia sim, dia não, publicava
notícias sobre minha atuação, que transcreverei abaixo, com a respectiva manchete:
"Inaugurada a balsa em Nossa Senhora da Conceição. Empreendimento liderado pelo
dinâmico vereador Nelson Lombardi, com a cooperação do povo. Localizado no Rio das
Mortes, nas proximidades da Estação de Congo Fino, Distrito de Cassiterita. E expressa a
reportagem: "Realizou-se no dia 26 do corrente, nas proximidades da estação de Congo
Fino, no Distrito de Cassiterita, a inauguração de uma balsa, para travessia do Rio das
Mortes em substituição provisória, até que seja reconstruída pelo governo do Estado a
ponte que existia no local e que foi destruída pelas últimas enchentes. A construção da
balsa veio resolver grave problema da região, e somente foi possível com a compreensão
e espírito público dos nobres moradores locais, que se uniram de boa vontade em tomo de
sadios propósitos progressistas, liderados pelo dinâmico vereador sanjoanense Nelson
Lombardi, que sensível às grandes dificuldades que experimentavam os habitantes do
Distrito de Cassiterita e adjacências, mediante subscrição pública, que encontrou a melhor
receptividade em todas as camadas sociais, sem discriminação de qualquer espécie,
conseguiu o objetivo colimado: possibilitar a travessia do rio, rápida e segura, num
movimento popular dos mais significativos. Concretizou-se em curto prazo uma obra.
que embora para utilização provisória, concorrerá para facilitar a passagem de veículos de
um lado para o outro do rio. O acontecimento serviu para demonstrar que muito se poderá
constituir em benefício da coletividade quando o povo se une e liderado por pessoas
como Nelson Lombardi, procurou realizar práticas soluções para seus problemas.

A inauguração contou com a presença de enorme massa popular, tendo procedido
à benção da balsa, que tomou o nome de Nossa Senhora da Conceição. O Revmo Padre
Antônio de Pádua Chaves. D. D. Pároco de Cassiterita, após a benção, usou a palavra ao
dinâmico vereador Nelson Lombardi, que na sua oração salientou que ele nada mais fizera
que cumprir com o dever da representação do povo na Câmara Municipal. "O louvor da
vitória", afirmou, cabia ao próprio povo, que, unido em tomo de um mesmo ideal visando
ao bem-estar da coletividade, transformaou em realidade mais uma vez o sábio provérbio
- A união faz a força." Ele sim, o povo, era o "herói" da presente obra, que hoje se
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inaugura, em nome do povo de Cassiterita e adjacências, falou o Sr. Edward José Resende,
mui digno Delegado de Policia de Cassiterita, que ressaltou o trabalho desenvolvido pelo
vereador Nelson Lombardi, que soube prestigiar, desconhecendo sacrifícios, uma obra de
grande importância para os habitantes da região. Os oradores foram muito cumprimentados
por todos os presentes e após o foguetório e o toque de música pela banda local, realizado
a inauguração, realizou-se animado churrasco de confraternização, num ambiente de muita
alegria e cordialidade.

O "Diário do Comércio" felicita o povo de Cassiterita pela realização de um
trabalho que muita beneficiará a região, estendendo a felicitação ao edil Nelson pela
prova insofismável de sua capacidade de trabalho em benefício da coletividade".

E dessa maneira, pouco a pouco, sentíamos que nosso nome se sobressaía no
conceito popular, como um futuro bom Prefeito para administrar São João Del-Rei. Embora
nunca nos iludimos que a luta política eleitoral que se avizinhava não seria fácil, porque
reconhecíamos que o partido adversário era forte e bem consolidado durante anos, através
dos seus chefes políticos em todos os quadrantes do município, principalmente nos distritos
da Zona Rural. Mas, com a disposição e elevada coragem, procurávamos caminhar, passo
a passo nossa atuação, com o objetivo fixo de tomar vitoriosa nossa candidatura nas
próximas eleições municipais.

Na época, também através de artigos de autoria do emérito jornalista Sebastião de
Oliveira Cintra, tiveram conhecimento os sanjoanenses que a "Santa Sé" tinha escolhido
oRev.mo Cônego Almir de Rezende Aquino para o honroso cargo de Arcediago do Cabido
da Catedral da Diocese de São João Del-Rei. No artigo, Sebastião Cintra, com muita
abedoria, descreve a trajetória do estimado e operoso Arcediago, a quem o povo da
tradicional cidade católica muito ficará a dever, principalmente quando se escreve a
história da criação da Diocese de São João Del-Rei, cuja liderança de trabalho inconteste
jUnto às altas autoridades eclesiásticas culminou com a concretização do acalentado
sonho da sua instalação.

Hoje, 15 de abril de 1987, leio no jornal "Estado de Minas", diário de maior
tiragem em Minas Gerais, entre outras notícias que, há setenta e cinco anos, nesta data,
houve a maior catástrofe marítima de todos os tempos, com o afundamento do transatlântico
"Titânic" - o luxuoso navio da marinha mercante britânica. Na madrugada daquele dia,
com o afundamento do navio, que provocou a morte de 1.532 pessoas, apesar de ser
considerado insubmergível, ficou demonstrado que o homem não pode subestimar a força
da natureza e os desígnios de Deus.

Seu casco encontra-se ainda a quatro mil metros nas águas profundas do Atlântico
próximo a Terranova, depois de ter colidido com um "Iceberg" na região gelada em que
navegava.

Vinte e um de abril de 1987, segundo aniversário da morte do Presidente da
República eleito, Tancredo de Almeida Neves. Passo a meditar que quis o destino que
Tancredo morresse no mesmo dia em que oficialmente comemora-se em todo o Brasil a
mOrte de "Tiradentes", o mártir da independência, data em que a consciência cívica
?acional de agora em diante lembra duas épocas diversas, mas que marcaram
Indelevelmente para a história, episódios de lições de civismo que passaram a constituírem-
Seensinamentos para posteridade.

Tiradentes demonstrou com seu sacrifício que o Brasil poderia, tomar-se um
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país livre. Tancredo com seu esforço conciliatório procurou a transição pacífica do
regime para a construção da "Nova República". Dessa maneira ambos, guardadas as
proporções que o pragmatismo dos tempos modernos vai impondo, confirmaram ser o
conteúdo importante em meio a irreversível dialética do processo histórico da nação
brasileira.

No mês de setembro de 1961, foi instalado o Cabido Diocesano do Bispado de
São João Del-Rei e na mesma ocasião foi também empossado o Rev.mo Padre Francisco
Tortorielo, como seu Primeiro Vigário Geral.

Em reunião da Câmara Municipal, apresentei e obtive a aprovação unânime de
votos de congratulações pelo auspicioso acontecimento.

Ainda em novembro daquele ano, o Centro Artístico e Cultural patrocina o
lançamento de autoria de Fábio Nelson Guimarães, um dos eméritos pesquisadores da
história sanjoanense, intitulado "Fundação Histórica de São João Del-Rei".

No trabalho em referência, após pertinaz e profundas pesquisas, Fábio Guimarães
demonstra com objetividade histórica que o Bandeirante Tomé Portes Del Rey foi realmente
o fundador e primeiro povoador de São João Del-Rei.

Em dezembro do ano em referência, em caravana da qual participaram meu pai, Dr.
Orestes Braga, Adenor Simões Coelho, Ivan Dela-Croce, o nosso delegado de polícia
municipal Juquinha, companheiro da velha guarda e tintureiro de profissão, mais a minha
pessoa, viajamos em demanda de BrasOia, para estarmos com o ministro Gabriel Passos e
nesse encontro, entre outros interesses tratados, como a possibilidade de eletrificação dos
distritos do município de São João Del- Rei, que até aquela época não possuíam energia
elétrica. Antes da reunião encerrar-se procurei obter uma definição da parte de meus
companheiros de partido, do apoio imediato para a minha almejada candidatura ao cargo
eletivo de Prefeito Municipal.

Lembro-me que na ocasião fui imediatamente apoiado pelo Ministro Gabriel Passos,
que, dirigindo-se aos presentes, disse textualmente: "Deve o Diretório reunir-se e lançar
imediatamente e oficialmente a candidatura do Nelson Lombardi, pois já estamos no
ritmo das eleições municipais e, pelas notícias obtidas, a candidatura já está posta pelos
próprios sanjoanenses, faltando apenas à homologação partidária. O nosso Vereador é
pessoa dinâmica e soube se impor perante a opinião pública, pelo reconhecimento de seu
trabalho e competência; não há o que discutir, sua candidatura nasceu do povo para o
partido, é portanto um feliz fato consumado e, graças ao trabalho antecipado do Nelson,
desta vez a UDN de São João Del-Rei não terá como no passado de se preocupar em
arranjar um candidato, pois repito: Objetivamente a candidatura está na boca do povo e
com Nelson Lombardi haveremos de vencer o próximo pleito municipal. Finalmente
estou certo que quem lucrará com a administração do Lombardi serão os sanjoanenses e
com isso o partido haverá de se fortalecer também."

Todos foram unânimes em aprovar a orientação de Gabriel Passos, que disse mais:
"Estejam certos, igualmente, que tratarei de determinar imediatos estudos de parte da
CEMIG, para que se prepare os projetos para a eletrificação de todos os distritos
sanjoanenses e de algumas cidades vizinhas, que desejo atender, como Prados, Dores de
Campos, Tiradentes, Nazareno e outros, que no momento possuem energia elétrica
deficitária". E concluiu: Levar energia elétrica eficiente e constante para a região, fomentar
o progresso, o desenvolvimento e o bem estar do povo".
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Recordo com emoção que papai, presente na audiência com o Ministro, ficou
motivado e foi um dos primeiros a aplaudir as palavras do Ministro de Minas e Energia,
por sinal o primeiro na instalação daquele Ministério.

Outra recordação é que pela primeira vez estávamos, juntamente com os
companheiros, conhecendo a nova Capital Federal, Brasília, que realmente foi um
marco de progresso para o Brasil Central. Cidade do Futuro, com suas linhas
arquitetônicas modernas projetadas por Oscar Niemeyer, seguindo a obstinada
orientação do saudoso e dinâmico Presidente Juscelino Kubitscheck. Brasília era uma
realidade insofismável e que até hoje deslumbra os estrangeiros que visitam ou vêm a
negócios ao Brasil.

Hoje, no entanto, encarada com isenção e atenção a realidade nacional, verifica-se
que falta à nação uma vontade coletiva, uma espécie de idéia-força que possa, em pleno
governo de José Sarney, definir uma consciência de objetivos comuns, um sonho de todos
os brasileiros ou da maioria.

Acredito que enquanto não se esclarecer esse compromisso de idéias, de princípios
e convicções, continuaremos a ser uma nação aparentemente unida, mas realmente
divorciada nas ocasiões em que os interesses acabam se superpondo aos princípios, como
neste abril de 1987.

Não será difícil estimular a consciência coletiva que conduz aos sonhos e a
realização comum. O próprio criador de Brasília, Juscelino Kubitscheck, conseguiu fazer
da ocupação do Oeste, a partir de Brasília, uma caminhada nacional, talvez por ter exercido
o cargo com determinação e alto poder de conhecimento. Poderá até ter cometido erros,
mas na realidade conseguiu fazer com que a nação brasileira, pelo menos durante o seu
governo, acreditasse em alguma coisa.

O próprio Getúlio Vargas, a despeito do messianismo persistente, ocupou espaços
e vendeu idéias aceitas e questionadas, mas que não perderam a atualidade nem no seu
momento, nem depois do mesmo.

Os americanos estão mobilizados inteiramente em apoio ao Presidente Reagan na
sua retaliação os japoneses, pois entendem perfeitamente o sentido do "Déficit" com os
orientais, da ordem de setenta bilhões de dólares-ano, o bastante para submeter à poderosa
economia dos EUA um enfraquecimento desastroso.

No entanto, nos dias atuais, infelizmente o povo brasileiro se recente de autênticas
lideranças políticas e, enquanto não se definir esta empatia, esta união de todos,
continuaremos em vôo cego a repetir que o "Futuro a Deus pertence".

Pelo jornal da Diocese "O Pilar", de 24 de janeiro de 1962, tivemos a notícia da
chegada na cidade das Reverendíssimas Religiosas Irmãs Concepicionistas Franciscanas,
procedentes de Macaúbas, para instalarem na comunidade o Mosteiro São José.

Outra notícia que entristeceu o mundo artístico nacional foi o falecimento em 06
de fevereiro do mesmo ano, aos cinqüenta e nove anos de idade, o renomado pintor
Cândido Portinari.

Portinari, um dos grandes pintores de sua época, deixou inúmeras obras, pinturas
do gênero cubista, clássico e expressionista, e entre obras importantíssimas, o painel
"Guerra e Paz" que se encontra no edifício-sede das Nações Unidas, em Nova York e até
hoje é admirado pelos povos livres do mundo todo.

Em Minas Gerais, uma de suas grandes obras foi a pintura da "Via-Crúcis" da
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Igreja de São Francisco na Pampulha em Belo Horizonte, realizada em 1944. Ao usar as
técnicas do impressionismo, deformando as figuras e cores, os sentimentos de Portinari
foram dramatizados pelos segmentos conservadores da sociedade da época. Por esse motivo,
a Igreja da Pampulha somente foi inaugurada dez anos depois de pronta.

Na atualidade a igreja de São Francisco é considerada e admirada como repositório
artístico nacional de imenso valor, pelas pinturas do insigne Cândido Portinari nela contidas.

Outro registro que devo efetuar nestas reminiscências é o fato de que desde o meu
enlace matrimonial em 1946, no recesso de meu lar, de livro em livro, principalmente os
de conteúdo histórico, procurei formar a minha biblioteca, que daquela época em diante
sempre me acompanhou, acrescida de inúmeros livros que versam sobre política,
acumulados durante o exercício de meus mandatos eletivos.

Sempre tive sede do "saber", de instruir-me através dos alfarrábios que acumulam
em suas páginas tanto quanto possível os acontecimentos históricos, nos diversos
segmentos que compõem a existência da humanidade, desde os seus primórdios, até os
nossos dias.

Lendo e relendo, inteirando-me da história do passado e atual, cheguei também à
conclusão que a grande desgraça do nosso fim de século, teoricamente, é a falta de tempo.
Nossa convicção reside na certeza de que o homem da sociedade atual está sempre à
procura de maneiras mais rápidas de fazer as coisas, como se o seu objetivo no final fosse
alcançar, não a perfeição humana, mas sim a perfeição da velocidade. No passado, ao
contrário, a existência humana era mais calma, pois o problema não estava em ajustar a um
determinado prazo tudo o que o homem tinha a fazer e sim em esticar indefinidamente o
que devia ser feito, a fim de ocupar os vastos espaços de lazer disponíveis.

Um dos sintomas mais comuns hoje em dia é a neurose do tempo, ou melhor, da
falta de tempo.

No início de 1962, ano que seria por demais importante para minha pessoa e
familiares, pois deveria naquele ano transcorrer a luta eleitoral da campanha de eleições
municipais. Justamente no dia 05 de janeiro, recebi com grande afetividade o seguinte
cartão:

"Nelson que o transcorrer de 1962 lhe seja dado encontrar a maior felicidade,
juntamente com sua esposa e filhos. Que seu objetivo de eleger-se Prefeito dessa histórica
cidade se concretize e, com as bênçãos de Deus onipotente, você possa realizar uma ótima
administração em benefício dos sanjoanenses. São os votos afetivos e ardentes de: Paulo.
Arthur; Elza e Ema."

A mensagem da família Kubisky, que sempre considerei uma extensão da minha,
foi naquele período de grande tensão emocional para mim um dos grandes incentivos
para a luta eleitoral que deveria travar naquele ano.

Em fevereiro, o estimado amigo Tenente Gentil Palhares, jornalista e cronista dos
mais competentes, historiador consagrado da odisséia vivida pela força expedicionária
brasileira, nos campos de batalha da Europa, publica no "Diário do Comércio", de sua
lavra o artigo "Demonstrando ao povo sanjoanense a validade da candidatura ao cargo
eletivo de prefeito municipal de São João Del- Rei, do dinâmico e popular vereador
Nelson Lombardi".

Gentil Palhares vinha dessa maneira aliar-se através da imprensa local à divulgaçãO
de meu nome, que há tempos vinha sendo patrocinada pelos inteligentes homens da
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imprensa sanjoanense, Sebastião de Oliveira Cintra e Adenor Simões Coelho Filho.
Adenor Simões Coelho, de reconhecida competência publicitária, criou modelos

de propaganda que, impressos em pequenos cartazes, deveriam influir na opinião popular
e que foram distribuídos por todo o município.

Juntamente com a estampa fotográfica de minha pessoa, expressavam o seguinte:

"O povo quer, porque sabe o que quer.
Nelson Lombardi, para Prefeito Municipal."

Outro cartaz, distribuído após transcorrida uma semana do primeiro, dizia o
seguinte, embaixo da minha fotografia:

"Quem é? - O futuro administrador."
Outro anúncio expressava debaixo da foto:

"Votos em quantidade a favor da qualidade!"

Importante é que a estratégia concebida na época por Adenor surtiu enorme efeito
e posso afirmar, também, que estávamos iniciando novo método de publicidade política
e que hoje em dia se transformou, através de agências de propaganda, no moderno "Lobby"
publicitário.

Em março do mesmo período, foi realizada a convenção local do diretório da
União Democrática Nacional- UDN, para o lançamento em São João Del-Rei dos seus
sentimentos.

Em reunião realizada no auditório da rádio São João Del-Rei, foram
anunciados e aprovados os diversos nomes apresentados na Convenção Municipal
para concorrerem aos cargos eletivos. Quando da aprovação do meu nome como
candidato a prefeito e do Dr. Cid Rangel para Vice-prefeito, o auditório, que estava,
superlotado de correligionários e simpatizantes de nossas candidaturas, levantaram-
se e de pé fomos calorosamente aplaudidos. Senti naquele momento, com o
pensamento voltado para minha querida esposa e idolatrados filhos, grande emoção,
que tornou-se mais intensa, quando olhando para os presentes vislumbrei meu afetivo
Sogro Waldemar Gomes, companheiro certo de todas as horas a aplaudir-me
veementemente.

Dr. Orestes Braga, presidente do Diretório, proclamou os nomes em chapa única,
aprovados na convenção e em seguida passou a palavra ao Dr. Celso Gabriel de Resende
Passos que, na qualidade de Subsecretário de Estado, lá estava representando seu pai o
Ministro de Minas e Energia. Falaram também o candidato Dr. Cid Souza Rangel e os
Postulantes a vereadores: Getúlio Guilherme Silva e Renato Macedo Nogueira, todos
muito aplaudidos.

Finalmente, usei da palavra para pronunciar a seguinte mensagem aos
convencionais:

"Ex.mo Sr. Presidente do Diretório Municipal da União Democrática Nacional -
Dr. Oreste de Freitas Braga.

Ex.mo Sr. Secretário - Dr. Celso Gabriel de Resende Passos.
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Senhores Candidatos - ilustres Convencionais.
Com os vossos aplausos, que exprimem o apoio moral e material à nossa longa e

árdua jornada cívica; com o pensamento voltado neste instante para Deus e para o
engrandecimento deste histórico município, procuraremos semear nossa candidatura ao
cargo eletivo de Prefeito Municipal, para que em futuro próximo possamos colher os
frutos de uma campanha cívica e municipalista em benefício da prosperidade e bem-estar
dos sanjoanenses.

Senhores Convencionais!
Não será possível proporcionar o progresso desta terra amada de Tomé Portes Del

Rei e do protomártir Tiradentes, sem entretanto adotar-se uma política administrativa
corajosa, de assistência social, educacional e de saúde, principalmente à população carente
do município.

Não é justo, senhores convencionais, que o povo de nossos distritos tenham que
viver eternamente dependentes de favores da Sede do Município.

Torna-se necessário que a Administração Municipal encare com seriedade e
objetividade seus inúmeros problemas e procure a curto prazo solucioná-los.

Não acreditamos no desenvolvimento de São João Del-Rei, enquanto seus inúmeros
distritos continuam relegados ao abandono não acreditamos no progresso de São João
Del-Rei enquanto a maior parte de seus bairros, na Sede e a totalidade dos seus distritos,
não possuírem água encanada, rede de esgoto, ruas e estradas transitáveis e iluminação
nas vias públicas. Não acredito na grandeza de São João Del-Rei enquanto houver no
Município crianças em idade escolar que jamais pisaram o chão de uma escola; não
acredito na grandeza de São João Del-Rei, enquanto seus habitantes não possuírem o
mínimo necessário para sua propriedade e bem-estar .

Senhores convencionais, minha principal preocupação se eleito é de organizar um
programa de administração, sobre bases municipalistas.

A prática do municipalismo é, sem sombra de dúvidas, solucionar os principais
problemas básicos da comunidade, como: água encanada, rede de esgoto, escolas, energia
elétrica, procurando dessa maneira fixar o homem no município.

Não poderia deixar de citar neste momento uma das bases de meu programa, ou
seja, o incentivo ao turismo no município, pois todos sabemos que São João Del-Rei é
guardiã de um dos mais valorizados repositórios da arte sacra e barroca de Minas Gerais.

Acreditando na política de valorização do ser humano, na política do bem comum,
nas virtudes da política social da Igreja, como também na democracia brasileira, é que me
proponho a administrar este histórico e vetusto município, no sentido de proporcionar
bem-estar e progresso aos sanjoanenses.

Senhores Convencionais,
Finalmente os convocamos, juntamente com os esclarecidos eleitores desta amada

comunidade, para sob a proteção do Manto Divino de Nossa Excelsa Padroeira Nossa
Senhora do Pilar, possamos a sete de outubro próximo sairmos vitoriosos desta magnífica
e histórica campanha cívica.

E dessa maneira iniciamos oficialmente nossa luta na conquista da Prefeitura
Municipal."

No decorrer da semana, após a convenção, inauguramos o "Comitê" Eleitoral de
Campanha, que ficou localizado na Avenida Rui Barbosa, quase defronte ao obeliscO.
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aquele local, diariamente atendíamos os eleitores e correligionários, orientando-os sobre
os locais de votação e anotávamos logicamente seus anseios comunitários.

Muitas foram às adesões espontâneas à nossa campanha eleitoral, impossível
anotarmos todas, mas algumas não poderíamos deixar de citar pela importância dos
trabalhos realizados:

Revmo Padre Lourival Salvo Rios, que nos proporcionou, principalmente nos
distritos a oportunidade de expor, após a Santa Missa, o nosso programa administrativo e
o que pretendíamos realizar em benefício da população local; A professora Valderez Dias
Beltrão, que levou a minha mensagem aos educadores sanjoanenses; O engenheiro da
Rede Mineira de Viação Dr. Jorge Boucherville, que angariou votos no grande círculo de
ferroviários sanjoanenses; Médico Cid de Castro Valério, com grande influência no meio
rural sanjoanense; Meus colegas da Câmara Municipal, Vereadores Wilson de Oliveira,
João Avelino e Enéas de Oliveira Moraes, que como líderes políticos na comunidade,
trabalharam com determinação em nossa campanha; Afonso Nogueira, fotógrafo de profissão
e que nos comícios efetuava o papel de locutor e animador; Renato Nogueira, candidato
a Vereador; João Braz, Cabo Reformado da Polícia Militar; Jésus de Oliveira Moraes,
Corretor de profissão; José Lima, tintureiro; Dr. Getúlio Guilherme Silva, Advogado; Dr.
Ivan Dela Croce, Advogado e representante do partido UDN junto a Justiça Eleitoral; Dr.
José de Carvalho Teixeira, Advogado e candidato a Vereador; Tenente Reformado do
Exército Silvio Padilha, Francisco Santana, o "Chiquinho", Mestre de fábrica de tecidos
e líder operário; Professora Beatriz Albergaria; Dr. Antônio Rios, Médico e candidato a
Vereador; Celso de Resende Passos, candidato a Deputado Federal e Nicanor Armando,
candidato a Deputado Estadual, não podendo esquecer do incansável trabalho de meu
saudoso sogro Waldemar Gomes Ribeiro e dos jornalistas Sebastião de Oliveira Cintra e
Adenor Simões Coelho Filho e tantos outros dignos cidadãos, que acreditaram na minha
determinada vontade de realizar um trabalho comunitário em beneficio do povo. Não
posso deixar de relembrar com imensa gratidão e saudades dos companheiros de diretório
Udenista que, lado a lado, lutaram pela minha vitória, e que sem citá-los nominalmente
rendo o meu mais imorredouro reconhecimento.

E por último recordo com imensa saudade e presto minhas homenagens ao ilustre
médico e homem público Orestes de Freitas Braga, digno Presidente do Diretório da UDN.
Na época da memorável campanha e que desde o primeiro minuto avalizou a minha
candidatura e que com a sua liderança inconteste levou o partido a obter a vitória em 03
de outubro de 1962.

Devo expressar igualmente que o nome e o trabalho do ilustre e abnegado médico
Cid de Souza Rangel que, como candidato a Vice-prefeito na chapa Udenista, devido ao
seu reconhecido prestígio, muito influiu para a minha vitória.

Na ocasião tivemos como adversário pelo Partido Social Democrático-PSD a pessoa
do estimado músico Carmélio de Assis Pereira, que até hoje goza de grande estima na
comunidade sanjoanense e principalmente no meio artístico.

Diga-se de passagem que a candidatura de Carmélio tinha o apoio de Tancredo Neves e
Augusto da Chagas Viegas, homens públicos de enorme influência no eleitorado sanjoanense.

Apenas a bem da verdade, devo assinalar que as candidaturas do PSD estavam
desgastadas perante a opinião pública, tendo em vista a impopularidade do Prefeito
Municipal do quadriênio que se findava.
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Ao ler os jornais de hoje, 21 de maio de 1987, verifico que os americanos lembraram
os sessenta anos do vôo realizado pela "águia solitária", Charles Lidebergh, com seu
avião monomotor "Spirit of St. Louis", ligando Nova York a Paris na França em 1927.
Naquele ano em que as aeronaves eram ainda de construção precária, o feito de Lidebergh
de trinta e três horas de vôo, aterrizando no campo de "Le Bouquet" em Paris, sem
reabastecimento da aeronave, foi considerado um grande acontecimento de repercussão
mundial no setor aeronáutico.

No início de abril de 1962, o estimado amigo jornalista Edmundo Dantes Passos,
sanjoanense de nascimento, membro da Academia Municipalista de Letras de Minas
Gerais e que até hoje assina seus artigos pelo pseudônimo de "Monte Cristo", publica no
jornal "Diário do Comércio" em São João Del-Rei um artigo sob o título: "O serviço de
turismo vem aí", no qual demonstra com objetividade que turismo é um assunto que
sempre interessou a cidade, mas que por negligência ou descaso das Administrações
Municipais nunca tinha sido levado a sério. Mais adiante o articulista demonstra que no
entanto, outros municípios históricos estavam incrementando o turismo através da
divulgação, propaganda regulamentada e organizada.

Comentando ainda, que com relação ao turismo, havia procurado o Sr. Nelson
Lombardi, candidato a prefeito de São João Del-Rei, para uma sondagem de seu programa
administrativo, e que para o seu contentamento, o candidato tinha realizado uma exposição
eficiente, clara e precisa da sua intenção de criar o "Departamento Municipal de Turismo"
em sua administração, com a impressão de roteiros turísticos e incentivar a fabricação de
pequenas lembranças caracterizando "Souvenir" da cidade sanjoanense.

Finalizou "Monte Cristo" o seu artigo, declarando textualmente: "São João Del-
Rei pertencendo ao "Roteiro Turístico do Estado", com Nelson Lombardi na prefeitura,
estou certo que os novos tempos e todo o nosso Patrimônio Histórico serão divulgados e
mostrados aos turistas de maneira racional, metódica e organizada e quem lucrará será o
município e principalmente o comércio local".

Hoje 04 de abril de 1987, as estações de televisão noticiam a morte de Andrés
Segóvia aos noventa e quatro anos de idade, lúcido até o fim. Considerado unanimemente
o maior violonista do século que se finda, Segóvia lembra demais Pablo Casais, espanhol
como ele. A semelhança não está apenas na origem e na longevidade: esses dois grandes
artistas deram a seus instrumentos, violão e o violoncelo, uma dignidade nova, pela força
de suas personalidades e pela alta qualidade da execução. É uma perda enorme, porque
Segóvia foi praticamente introdutor do violão na música "Clássica". Foi um intérprete
fora de série, amigo do magistral Villa Lobos, grande divulgador de sua obra.

Neste momento em que os constituintes procuram elaborar uma nova Carta Magna
para o nosso Brasil, verificam-se dificuldades mergulhadas com o constante agravamento
das condições econômicas do próprio povo, com um quadro de crise de divisas; de
insolvência generalizada dos estados e municípios e da falta de credibilidade do atual
Governo Federal, que ameaça arrastar o país para a ingovernabilidade, se não produzir a
curto prazo uma reversão das tendências e das expectativas, será o fracasso total de sérias
conseqüências, mas acredito que o quadro atual deverá influir demasiadamente no espírito
dos constituintes, interferindo inclusive no projeto constitucional que se deve destinar
sobremaneira em realinhar as regras de vida de todo brasileiro.

Entre as questões de ordem geral, que exigem uma definição constitucional, aviltam-
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se as que se referem ao regime do poder. . '_
Quero crer que neste momento histórico, em que se elabora a nova constltmçao,

dadas às experiências negativas do sistema presidencialista que herdamos da velha
república, deveríamos optar por um regime parlamentarista, regime e~te adotado. pela
maioria dos países democráticos e que tem como base a apresentaçao pelo gabmete
parlamentarista de um programa de governo a ser submetido ao Congresso Nacional. O
Brasil de extenso território continental não pode mais continuar concentrando numa
mesma autoridade enorme gama de poder.

Retomando às "reminiscências", deve-se registrar que em plena campanha como
candidato a Prefeito municipal, em 04 de abril de 1962, recebi do Ilustre Governador do
Estado José de Magalhães Pinto, a seguinte mensagem:

"Palácio Liberdade
Prezado amigo vereador - Nelson José Lombardi

"Acusando o recebimento de sua carta de 30 de março último, em que relembra a
possibilidade da criação de um Ginásio Estadual nessa cidade, bem como o prosseguimento
da pavimentação da MG-60, informo-lhe que, quanto ao primeiro item, já recomendei ao
Secretário da Educação que estude "In loco" dentro de breves dias o assunto; e relativamente
ao asfaltamento da rodovia, adianto-lhe que as respectivas obras se acham incluídas no
programa do governo para o corrente ano.

Cordiais saudações,
José Magalhães Pinto"

Os assuntos abordados eram na época de interesse geral dos sanjoanenses e das próprias
cidades vizinhas de São João Del-Rei, pois, por incrível que pareça, a região cujo pólo era São
João não possuía ainda um Ginásio Estadual, em que pudessem estudar gratuitamente os
alunos carentes de recursos financeiros. Também o asfaltamento da rodovia MG-60, trecho de
Entre Rios de Minas a São João Del-Rei, era da maior importância, pois ligaria grande parte da
região ao eixo rodoviário em demanda da capital mineira Belo Horizonte.

A notícia amplamente divulgada pelos meios de comunicação naturalmente
proporcionou à minha campanha enorme impulso, pois, além da necessi~~~e dos
benefícios, demonstrou a minha ligação com o Governador do Estado, possibilitando
com a minha eleição a solução prática de muitos problemas que estavam afligindo os
nossos municípios.

No dia 08 de abril do mesmo ano, aniversariou a minha querida e amada esposa Ruth
e naturalmente juntamente com nossos filhos e familiares, à noite, como era costume naquela
época em que tudo era mais farto, organizamos uma recepção em nossa residência, na qual,
compareceram também grande número de pessoas amigas. Pela manhã fomos assistir à Santa
Missa, celebrada pelo estimado Rev.mo Monsenhor Almir de Rezende Aquino. Lembro-me
que para homenagear Ruth, pela passagem de sua data natalícia, dei-lhe de presente um anel,
conhecido como "Romeu e Julieta", símbolo de união de amor.

Ainda em abril do mesmo ano, compareci em companhia dos demais vereadores à
inauguração oficial do Seminário Menor Diocesano São Tiago, situado na vizinha cidade
de Tiradentes.

No início do mês de maio, em reunião efetuada na residência do Dr. Orestes Braga,
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foi organizada a comissão coordenadora da campanha, tendo em vista as eleições
municipais de três de outubro próximo, como também a comissão organizadora d
propaganda eleitoral, a primeira sobre a presidência do Dr. Orestes e a segunda sobre e
responsabilidade do jornalista Adenor Simões Coelho Filho. a

Na ocasião comuniquei aos companheiros presentes que estava, juntamente com
uma equipe técnica de colaboradores entre eles, engenheiros, educadores, médicos
advogados, empr~s~rios, bancários, operários, etc., elaborando um programa d~
administração mUnICIpal ~ ~e~apresentado como "Plataforma" à apreciação do povo de
todos os recantos do mUnIClplO, antes da data prevista para o próximo pleito de outubro.

O lançamento de nossas mensagens aos sanjoanenses seria apresentado em grande
comício em praça pública, com farta distribuição do programa impresso.

Lembro-me também, que outra colaboração espontânea e importante recebi da
parte de "Rocha Publicidade", estabelecida em Belo Horizonte, a qual confeccionou
gratuitamente selos gomados com a minha efígie e ao redor a mensagem:

"Para Prefeito, Nelson Vem Aí."

Sob a orientação da comissão de propaganda foranl impressos cartazes de propaganda,
naquela época em branco e preto, por serem de custos mais baixos, nos quais fOfan1estampados
a fotografia do candidato a prefeito e Vice-prefeito, com os mais variados "slogans" como:

"O Bom Prefeito Já Está no Coração do Povo."

"Votos em Quantidade a Favor da Qualidade."

"Para Prefeito Nelson Lombardi
Povo Quer, Porque Sabe o Que Qu:r!"

"Nelson Lombardi na Prefeitura."
E assim por diante, durante o decorrer da campanha eleitoral, até letras musicais

apareceram, de autoria de correligionários espontâneos e entusiasmados com o calor dos
debates em praça pública e a que mais obteve os aplausos do público presente aos comícios
foi a seguinte:

"Jãnio veio, Magalhães também!
Agora é Nelson, para o Nosso Bem!"

Outra propaganda elaborada e fartamente distribuída e que foi custeada pelo meu
primo João Lombardi Filho, impre~sa na gráfica "Estamparia" de sua propriedade, foram
as Tabelas do Campeonato MundIal de Futebol "Taça Jules Rimet" que no seu verso
estampou a minha efígie, com a mensagem:

"Para Prefeito de São João Del-Rei-Nelson Lombardi.
O bom Prefeito já está no coração do Povo!"

Em plena campanha, no dia 19 de junho de 1962, os sanjoa-nenses, mineiros e
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brasileiros de todo o quadrante do Brasil, receberam a infausta notícia do falecimento no
Rio de Janeiro do ilustre homem público Ministro de Minas e Energia Dr. Gabriel de
Resende Passos, vítima de terrível e pertinaz doença, que até os dias atuais aflige toda a
humanidade, ou seja, o "câncer".

O desaparecimento do Ministro Gabriel Passos, nacionalista convicto e um dos
maiores brasileiros que conheci em minha existência, em momento dramático da situação
oeial do Brasil, em pleno regime parlamentarista, causou imenso pesar em todo o país e

em especial em São João Del-Rei, onde por diversos anos seguidos foi o Deputado Federal
da União Democrática Nacional mais votado na região.

O amor de Gabriel Passos à causa pública jamais esteve à mercê de flutuações
superficiais do momento político. A sua dedicação à pátria brasileira se conser.vou
inalterada durante toda a sua vida de homem público e a sua integridade moral paIrou
sempre acima de qualquer interesse pessoal imediatista. Por isso mesmo a herança e a
lembrança do Gabriel Passos são imperecíveis através dos tempos.

Advogado e jurista brilhante, colega de turma de Milton Campos, Gustavo
Capanema, Pedro Aleixo e tantos outros ilustres mineiros, cedo se projetou na política
brasileira, tendo prestado relevantes e notáveis serviços como jurista e parlamentar.
A tônica da vida pública de Gabriel Passos foi a sua luta intransigente e árdua na defesa
dos altos interesses nacionalistas de nossa pátria.

Entre as realizações marcantes do ilustre mineiro durante a sua permanência no
primeiro conselho dos ministros de curto regime parlamentarista foi entre outras a criação
e instalação da Eletrobrás, cuja política de eletrificação veio beneficiar sobremaneira os
distritos do município de São João Del-Rei e inúmeras cidades vizinhas que ainda não
possuíam energia elétrica da GEMIG.

Assinando convênio com a Hidrominas, propiciou os recursos necessários em
favor da remodelação e construção do moderno balneário de "Águas Santas", no município
de Tiradentes, de grande valor hidroterápico para toda a região.

O Governador Magalhães Pinto assinou decreto declarando luto oficial no estado
por três dias, considerando os inestimáveis serviços prestados pelo ilustre brasileiro à
causa pública. A notícia do falecimento chocou profundamente e em particular o povo
sanjoanense, pois ele considerava São João Del-Rei sua terra batismal onde desejou ser
enterrado.

Lembro-me que por ocasião de seu enterro todo o povo da vetusta e histórica
cidade, juntamente com altas autoridades do país e de Minas, o acompanharam até o
cemitério de Nossa Senhora das Mercês, onde seu corpo foi depositado para o descanso
eterno.

Nome do ilustre e inesquecível Ministro Gabriel Passos ficará para sempre gravado
na história do Brasil e especialmente na da cidade de São João Del-Rei.

Saudosamente, lembro-me também de suas sábias e vibrantes palavras proferidas
durante a instalação da Eletrobrás: "Todo brasileiro deve acima de tudo aprender a servir
o Brasil e não servir-se do Brasil, para que em futuro breve nossa Pátria possa ser respeitada
entre as demais nações do mundo."

Gabriel de Resende Passos, político sério e nacionalista convicto, deixou com sua
morte um grande vazio no setor dos grandes e expressivos homens públicos brasileiros.

Outro desaparecimento que particularmente chocou-me profundamente na época
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foi O falecimento prematuro do jovem Dario Bassi, vítima de uma mortífera doença.
Minha amizade recíproca com Dario era a mesma de irmãos, companheiro e amigo certo
das horas incertas.

Mas a luta deve continuar, a existência humana estará sempre entregue a Deus,
que com seus insondáveis desígnios orienta o nosso destino.

Expressava na época meu tio João que felizes serão aqueles que neste mundo
conturbado chegam aos setenta anos de idade, entre marchas e contramarchas e as surpresas
do dia-a-dia, em plena vivência da vida, porque a existência passa a ser o "Réquiem de
Mozart", a espera do chamado Divino. O tio João repete o que diz o Salmo 90. Y.9 elO:
"Sim, diante do teu furor apegam-se todos os nossos dias; nossos anos duram quanto dura
um suspiro: setenta anos é as vezes a duração da nossa vida, oitenta se ela for vigorosa."

Em junho de 1962, em grande comício realizado na Av. Rui Barbosa, lancei o meu
programa de governo e, diga-se de passagem, acredito ter sido o primeiro documento
entregue ao povo sanjoanense, por um candidato a prefeito municipal em toda a história
política da vetusta comunidade.

O folheto estampava em sua capa as seguintes expressões:

"A palavra mágica de Nelson Lombardi - Não tem mistérios
- A sua força é o anseio do povo - Leia e veja o que o povo sugeriu e Nelson planejou

para o nosso Progresso."

E no seu interior o seguinte:
"Vereador Nelson José Lombardi, em mensagem aos sanjoanenses, apresenta

abaixo plano que executará na Prefeitura Municipal, no sentido de processar o
desenvolvimento e progresso do Município.

O resumo do programa de administração municipal em favor do progresso
sanjoanense foi baseado nos seguintes itens:

I - Administração compatível com as necessidades do município.
2 - Ensino e educação em planos gerais de combate ao analfabetismo.
3 - Saúde e assistência social - Baseado em abastecimento de água potável e

construção de redes de esgoto nos bairros carentes, incentivando o saneamento básico.
4 - Conservação e construção de novas estradas.
5 - Energia elétrica - Eletrificação dos bairros periféricos da Sede Distritos do

Município.
6 - Criar o Departamento de Turismo, com o fim específico de coordenar e promover

o turismo no Município.
7- Criar condições para atrair novos empreendimentos comerciais, industriais no

Município.
Realmente o impacto do meu "Programa de Administração", impresso e distribuído

fartamente na sede e distrito do município, veio causar entre os meus adversários enorme
estupefação e logicamente o desequilíbrio da própria candidatura do Carmélio de Assis,
pois o fato era, como já foi afirmado, inédito na história da comunidade, porque pela
primeira vez um candidato ao cargo de Prefeito tinha a coragem de afirmar, escrever,
assinar e entregar ao povo um documento que antes de tudo vinha demonstrar realidade
de propósitos do futuro administrador.
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Entretanto, durante a dura e árdua campanha eleitoral, precisamente no dia 29 de
junho do mesmo ano, para a alegria de todos os brasileiros a Seleção do Brasil de Futebol
tomava-se Bicampeã do mundo, derrotando a Tchecoslováquia por 3 x 1 em memorável
partida disputada no Chile. A taça "Julius Rimet", com o episódio, estava mais perto de
ser entregue em definitivo à guarda dos brasileiros.

Hoje 27 de maio de 1987, recebi a feliz notícia do nascimento às 13:30 horas de
meu neto Igor, nascido do casamento de minha filha Elizabeth e de Paulo José Santos
Assumpção. Ainda eufórico pelo acontecimento por ganhar mais um neto, fato irrelevante
para o mundo, mas de uma expressão da maior importância para o meu universo familiar.
Passo a raciocinar o quanto é importante o nascer de um ser humano, inclusive sabendo
que corre em suas veias parte de nosso próprio sangue. Mas, devido ao momento atual em
que atravessa o mundo de futuro imprevisível, não deixa de ser uma preocupação o bem-
estar e a felicidade dos netos.

Além de tudo, o ser humano, na medida em que vai ficando mais idoso, toma-se
mais emotivo, mais sensível e mais consciente da fatalidade do fim, na sua contagem
regressiva e percebe mais viva a fugacidade de sua passagem pela Terra e sem ilusões. Tem
o sentido da eternidade da alma e a certeza de que a perenidade de sua estirpe estará na
sobrevivência de suas sementes, filhos e netos, em condições de vida adequadas. Em
verdade os nossos netos são "Os filhos com açúcar", pois a afeição dos avós pelos netos é
a última etapa da paixão mais pura do homem e, na realidade, uma das maiores delícias de
viver a velhice.

Outra recordação que muito me honra e que recebi com orgulho foi a de 16 de
julho de 1962, pelas mãos do Dr. l\1ilton de Resende Viegas, Presidente da Câmara
Municipal na época, "O título de cidadão sanjoanense". Ter feito jus à cidadania da terra
de minha esposa e de meus filhos, confesso que até hoje me emociona, pois a histórica
comunidade, berço natal de inúmeras figuras ilustres e dignas, sempre esteve e sempre
estará afetuosamente na lembrança dos momentos felizes que já passei.

Recordando o período da campanha cívico-eleitoral rumo à conquista da Prefeitura
Municipal de São João Del-Rei, não posso deixar de relembrar o incentivo e auxilio
maternal que me foi prestado pelo meu tio João Lombardi, em plena luta fui chamado por
meu tio, que disse-me o seguinte:

"Nelson, você despontou pela sua reconhecida atuação e capacidade administrativa
como natural candidato; tudo indica que você será vitorioso. Fico satisfeito com o fato,
pois sei que você, jovem e cheio de entusiasmo, deverá efetuar boa administração, à frente
da Prefeitura, mas a luta, meu sobrinho, somente termina com o resultado das umas,
portanto, não deve você menosprezar o adversário, o forte da situação são os distritos.
Procure cada chefe político adversário e peça-lhes como meu sobrinho e Lombardi,
sinônimo de capacidade de trabalho, um voto de confiança; diga-lhes que você será, se
eleito for, o Prefeito de todos sanjoanenses sem distinção, não ataque frontalmente os
candidatos do lado de lá. Procure somente mostrar os erros e peça uma oportunidade para
aná-los, com esta atitude você poderá ter frutos benéficos para sua campanha. Adote este

meu conselho e vá em frente lute com dignidade até a vitória final pelo bem do povo desta
Comunidade que realmente necessita de novos e objetivos métodos administrativos.

Finalmente, saiba que não poderei apoiá-lo abertamente, pois não sou do seu
Partido, mas sei que com sua vitória quem lucrará serão os sanjoanenses, porque você
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como eu não teme desafios e é no trabalho incansável diuturno que será constituída a
grandeza deste país que tanto amamos."

Sábios conselhos. Mais uma vez os recebi com viva emoção da parte do saudoso
tio João. Sua capacidade administrativa e experiência política, naquele justo momento,
aceleraram ainda mais o meu incentivo para a luta cívica empreendida e diga-se, a bem da
verdade, realmente segundo os conselhos de meu tio, muitas conquistas foram realizadas
até o final da campanha vitoriosa.

João Lombardi e Waldemar Gomes Ribeiro meu sogro muito influenciaram na
minha vida, principalmente na formação do meu caráter, pelo exemplo de honestidade e
trabalho. Nunca, jamais, os vi aflitos e emudecidos pelas dificuldades que depararam
durante suas existências. Todos os dois iniciaram do nada e com coragem e trabalho se
projetaram na vida deixando exemplos, os mais marcantes e louváveis.

Hoje, 21 de julho de 1962, fui, à qualidade de vereador designado pelo Presidente
da Câmara, representá-lo na solenidade de fundação da Guarda Comércio e Indústria
(guarda noturna). Entidade subsidiada pelo comércio e indústria com a finalidade de zelar
pela segurança noturna das residências, casas comerciais e industriais sanjoanenses. A
referida atuava subordinada à Delegacia de Polícia local e por muitos anos realmente
funcionou com pleno êxito de seus objetivos.

Não sei atinar porque nos dias atuais de tanta adversidade, roubos, assaltos etc.,
não voltem a ser criadas pelas comunidades a sempre bem lembrada "Guarda Noturna"
que durante a noite poderia auxiliar a Polícia Militar na vigilância dos municípios.

Devo, em consciência, transportar-me para a época atual, maio de 1987, para
reler o comentário sobre assunto que aflige o povo brasileiro, principalmente o da área
rural, ou seja, a controvertida e discutida "Reforma Agrária". Em plena votação dos
termos da Nova Constituição Federal, entre os membros da comissão da Assembléia
Constituinte, a radicalização dos pontos de vista sobre a reforma agrária não chega a
causar surpresa. Afinal, no Brasil atual raramente emprega-se o bom senso. Para as
questões mais simples buscam-se fórmulas das mais complexas e passionais, recheadas
de conceitos políticos.

Anteriormente, ficara estabelecido que terras não exploradas estavam sujeitas às
desapropriações para fins de reforma agrária. Conseqüentemente os latifúndios
improdutivos seriam atingidos, portanto apenas as grandes propriedades ficariam sujeitas
a desapropriações, mas creio, levados pela paixão (ou mesmo ódio) político, os responsáveis
pela execução da política agrária foram mais longe, desapropriando inclusive propriedades
produtivas estimulando, invasões e dessa maneira criando verdadeiras guerras entre
proprietários e invasores.

Milhares de sem-terras receberam o seu quinhão, mas pelo que se observou até o
momento, nenhum deles conseguiu ainda tornar-se um produtor agrícola. A tais pessoas
faltam, além de recursos financeiros, crédito e também tecnologia racional para trabalhar
a terra. A simples entrega de títulos de propriedade, sem a assistência prometida pelas
autoridades, "equivale a despir o roto para cobrir o esfarrapado".

Finalmente a tão polêmica "Reforma Agrária" pode e deve ser realizada, visando
a elevar a produtividade agrícola e garantindo objetivamente àqueles que desejam viver
na terra condições dignas de sobrevivência. Mas não será através do passionalismo político,
do desrespeito à propriedade privada, da disseminação do ódio e incentivo às lutas de
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classes que virão resultados positivos. Os motivos são bem outros, é necessário ter-se um
governo responsável que corrija as injustiças sociais, mas dentro do respeito e da ordem.

Bem, voltemos as memórias:
No mês de setembro de 1962, quando os partidos políticos empenhavam-se no

final da campanha, receberam os sanjoanenses a infausta notícia do falecimento prematuro
do piedoso Cônego Oswaldo Rodrigues Lustosa, sacerdote de grande estima entre a
população, pela sua reconhecida vocação na devoção de. ~ssistência espi.ritual aos pob~es
e principalmente dos enfermos, como orientador espmtual do HospItal das Merces.
Acompanhei juntamente com enorme massa da população o féret~o do R~v.mo Pa?re
Lustosa, cuja missa de corpo presente foi celebrada na Catedral do Ptlar, segUido depOls.o
cortejo para o cemitério das Mercês, onde se deu o sepultamento. Hoje, os restos ~orta~s
do saudoso sacerdote repousam no interior da Igreja de Nossa Senhora das Merces, cUJa
sepultura é continuamente visitada pelos devotos e admiradores do ilustre Cônego.

Mas a vida humana continua e a luta pela sobrevivência e para alcançarmos os
nossos ideais não nos permitem parar no tempo, em plena idade áurea de nossa mocidade.

No dia 05 do mesmo mês, realizaram-se os comícios políticos finais, o da UDN,
partido que participei como candidato a prefeito, realizou o seu comício no Largo
Tamandaré, hoje Praça Severiano de Resende, enquanto no mesmo horário, vinte horas, o
PSD realizava igualmente o seu na Avenida Rui Barbosa.

Lembro-me com grande emoção dos aplausos na enorme concentração popular,
no justo momento em que foi anunciado no final do comício a palavra do ~andidato
Nelson Lombardi. Foguetório e o delírio humano foi ao auge quando acenei para os
presente:> e finalmente silêncio se fez, quando iniciei minha mensagem final como
candidato.

Entre outros, lembrei aos presentes que a voz do povo era a voz de Deus e pelo
calor das manifestações tinha chegado a conclusão que sairíamos vitoriosos nas eleições
do dia três de outubro e, se esse fosse o desígnio de Deus e a vontade da maioria do povo
sanjoanense, naquele momento de intensa vibração (se eleito), poderiam estar tranq~ilos
que, como prefeito da terra berço de Tiradentes, terra que tanto amávamos, não have~a de
decepcioná-los. Minha administração não seria solitária e sim solidá~a c~~ os ~nselOs e
necessidades da comunidade e rematamos nossas palavras com o segUinte: Cammhemos,
portanto, juntos nestes momentos que antecedem o fim da disputa cívica. Disposição e
coragem para enfrentar e solucionarmos os problemas comunitários, graças. a Deus,
possuímos; somente nos resta conquistar o voto de confiança popular depositado nas
urnas no dia 03 de outubro, e com este pensamento positivo entregamos a nossa padroeira
Nossa Senhora do Pilar, nosso destino e dos sanjoanenses. Que vença o melhor!"

E assim, até as dezessete horas do dia 03 de outubro de 1962, em eleições livres e
democráticas, procedeu-se a votação popular para escolha de prefeitos, vereadores,
deputado estadual, federal e alguns senadores, em todo território brasileiro. Encerrada a
Votação e lacradas as urnas, foram as referidas encaminhadas ao "Fórum" local, no caso da
zona eleitoral de São João Del-Rei, para ficarem depositadas até a manhã seguinte, dia de
início da apuração.

Nessa noite, houve um episódio dos mais comoventes: na época era por demais
comentado o fato que durante a noite elementos irresponsáveis, dolosamente burlando a
vigilância da própria justiça eleitoral, violavam as urnas depositadas viciando o resultado
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da eleição. Embora simples comentários, nunca confirmados; todo cuidado e prevenção
seria pouco naquele momento crítico, até que fosse aberta a primeira uma. Temendo como
era lógico por qualquer surpresa desagradável, determinou o Dr. Orestes Braga, Presidente
do Diretório Udenista, que fosse constituída uma comissão de três elementos voluntários
para, de acordo com a legislação eleitoral, se postarem junto das umas depositadas, durant~
toda noite, a fim de evitar qualquer imprevisto.

Imediatamente inúmeros companheiros espontaneamente se ofereceram para compor
a comentada comissão, e para surpresa de minha parte, entre os correligionários que se
ofereceram, constava meu inesquecível sogro Waldemar Gomes Ribeiro, já na época com
idade avançada, mas de uma fidelidade e amizade afetiva sem paralelo: Orestes Braga
agradeceu ao Waldemar a sua louvável disposição, mas fez sentir que a tarefa seria para os
mais jovens. Meu querido sogro, alegando que seu direito seria prioritário, pois estava em
jogo a eleição do seu genro, não abriu mão de sua participação e lá passou a noite, rente com
as umas sem arredar o pé até as oito horas do dia seguinte, horário do início da apuração.
Fatos como o que acabo de relatar é que demonstram o ardor cívico e exemplo de dedicação
à causa patriótica pelas pessoas de ótima formação.

Waldemar realmente durante sua existência sempre foi de atitudes elevadas, fiel
cumpridor de seu dever para com a pátria brasileira e a comunidade sanjoanense. Homem
de vasta experiência política, forjado em tempos do saudoso presidente Arthur Bernardes
e, em seguida, ao período do Estado novo do Presidente Getúlio Vargas, sempre praticou
os seus atos com racional coerência, em que a fidelidade à democracia cristã, sempre
estive em primeiro plano.

Pela manhã ou mais precisamente às oito horas do dia quatro daquele mês, na
presença de juiz Eleitoral, Dr. João Gomide, foi aberta a primeira uma e o primeiro voto
apurado foi em favor do meu nome. No final daquele dia de apuração já tínhamos como
certa a nossa vitória.

E outra não foi a manifestação da maioria dos eleitores. Fui eleito com larga
margem de votos. No entanto, não conseguiu a UDN eleger uma maioria de candidatos
para a Câmara Municipal.

Eleitos foram também pela região, com boa votação, os candidatos a deputado
federal Celso Passos e Tancredo de Almeida Neves e para aAssembléia Legislativa, Nicanor
Neto Armando e José Luíz Baccarini.

Pela vontade soberana da maioria dos sanjoanenses, mudava-se com a minha
eleição e ascensão da Uníão Democrática Nacional-UDN, uma tendência que em seguidas
eleições anteriores, por mais de vinte anos, dava a vitória ao PSD, partido que representava
o governo da situação naquele período.

Lembro-me com emoção da manifestação e alegria reinantes em meu lar, através
de minha esposa Ruth e meus filhos. Não poderia deixar igualmente de citar o orgulho
demonstrado pelo meu pai e meu sogro, por compartilharem de minha vitória. E menor
não foi a manifestação popular pelo raiar de uma nova administração, na qual depositaram
a esperança de uma objetiva renovação nos métodos administrativos no município.

O primeiro telegrama recebido de congratulações, desejando felicidade na nova
etapa política de minha vida, foi da Tia Vicentina e sua filha Noêmi.

Outras manifestações de congratulações que imediatamente recebi foram dos
escritores Edmundo Dantes Passos "Monte Cristo", Oraníce Franco, jornalista Geraldo

Baia de Assis e Silva, Dr. Elpídio Ramalho, monsenhor José Maria Fernandes, Cônego
Almir de Rezende Aquino, Padre Mauro Damaro de Oliveira, Deputado José Bonifácio,
Monsenhor Francisco Tortoriello e muitas outras pessoas amigas.

Não poderia esquecer da imensa alegria demonstrada pelos amigos e
correligionários de linha de frente da briosa campanha cívica, como: Orestes de Freitas
Braga, Afonso Nogueira, Renato. Nogueira, Sebastião de Oliveira Cintra, Cabo da PM
reformado Joaquim Braz, Padre Salvo Rios, Jesus de O. Morais, Dr. Getúlio Guilherme
Silva, Dr. José Teixeira de Carvalho, Dr. Ivan Delacroce, Professora Valderez Dias Beltrão,
vereadores eleitos, Enéas de Oliveira Morais, Wilson de Oliveira "Coqueiro", João
Avelino, Dr. Cid de Souza Rangel, Vice-prefeito eleito em nossa chapa, professora Beatriz
Albergaria, Adenor Simões Coelho Filho, emérito jornalista e tantos outros companheiros
e os ilustres advogados Drs. Arezio A. Damaso de Almeida e Silva e Ariosvaldo Campos
Pires.

Meu tio João Lombardi, tão logo soube do resultado, procurou-me em minha
residência, para abraçar-me e dizer-me: "Pois é, Nelson, você está eleito, Escolha até a sua
posse bons auxiliares, pois a sua responsabilidade para com os sanjoanenses é enorme,
mas conhecedor de sua obstinação e competência, você deverá efetuar uma boa
administração e mais uma vez desejo no que estiver ao meu alcance, auxiliá-lo, para que
você possa sair-se bem da grande responsabilidade assumida. Lembre-se: procure
administrar sem acentuadas exceções, pois hoje você já é o prefeito de todos sem excluir
os amigos e adversários."

Outra mensagem recebida foi do ilustre escritor, professor e historiador Dr. Paulo
Kruger Corrêa Mourão, residente em Belo Horizonte e que me enviou a seguinte carta
escrita em 15 de outubro de 1962.

Prezado e ilustre amigo Sr. Nelson Lombardi
Atenciosas saudações.
Tendo tido a real satisfação de saber da sua expressiva vitória para governador

dessa linda São João Del-Rei, apresso-me cumprimentá-lo.
Essa cidade, berço de notórias personalidades e teatro de tão marcantes

acontecimentos que interessam à história de Minas, vai ter a seu serviço sua energia moça,
seu idealismo, sua operosidade, bem é que advenham os dirigentes da UDN, nesta época
de socialismo dissolvente, em que se obtiveram valores, nivela-se por baixo e se
menospreza a hierarquia.

Porque, meu caro Sr. Prefeito Eleito, precisamos fazer a felicidade do povo, sem
que advenham diretrizes das massas ignorantes, incapazes de governar, de escolher e de
saber quais são seus verdadeiros interesses como convém a uma cidade de tantas tradições,
de um catolicismo tão profundo. Foi bom que o Prefeito escolhido em expressiva maioria
fosse, como foi, um homem do gabarito do meu distinto amigo, conservador, no sentido
da civilização, embora inovador do justo necessário progresso, sem tirar da formosa cidade
seus costumes encantadores, sua feição essencialmente católica, seu sentido espiritual,
adquirido desde priscas eras, talvez da incursão dos bandeirantes.

Um homem como o senhor mostrará aos operários que trabalharem sob suas ordens
que poderá fazer-lhes justiça social, tão somente com as normas cristãs, repudiando a
ilUsória e malfazeja ideologia comunista que se prega no Brasil quiçá com o fito de atrelar
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nosso país ao carro russo, como a infeliz Cuba, traída na sua resolução. Assim pois, prezado
amigo Prefeito Eleito, peço a Deus muita felicidade e acerto no seu governo municipal,
para quem, como o senhor, é portador de positivas qualidades naturais para o fim desejado.

Receba o Sr. Nelson o cordial abraço do Paulo Kruger Corrêa Mourão.
Rua Barão de Macaúbas, 202 - Belo Horizonte."
E assim, pela graça de Jesus Cristo, filho de Deus Nosso Senhor, iniciava-se mais

uma etapa de minha existência, com o "referendum" da maioria do povo que tinha acreditado
na minha mensagem e a qual, agora em diante, tinha contas a prestar, através das realizações
de seus anseios e necessidades, tornando a histórica e vetusta São João Del-Rei uma
comunidade mais aprazível de se viver.

Diga-se de passagem que, durante os trinta e sete anos de vida, nunca desanimei
frente aos desafios, naturais e imprevistos e, portanto, com a minha renovação de fé em
Deus e em tudo aquilo que possa valorizar a pessoa humana, tinha plena certeza de sair
vencedor, perante a árdua e ao mesmo tempo honrosa missão de administrar o município,
berço natal de tantas figuras ilustres da história brasileira.

Ruth, minha esposa, mãe de meus amados filhos, no segundo dia do resultado de
minha vitória, disse-me que haveríamos os dois de agradecer a Jesus, enfrente a imagem
de nosso Senhor dos Passos que está no altar da Matriz de Nossa Senhora do Pilar. Para lá
nos transportamos às dezoito horas daquele dia, para cumprir a promessa efetuada. Ao
ajoelharmos perante a Sagrada imagem entre os agradecimentos efetuados, veio-me à
mente a figura gloriosa do "Suave Rabi", como tinha sido descrita por Públio Lêntulo,
nobre romano que governava a Judéia, nos tempos de Jesus e que desejo sem mais
comentários transcrevê-la, tal qual está na carta enviada na época ao senado romano, pois
com isso estarei renovando mais uma vez minha profissão de fé cristã inabalável enquanto
vivo for.

Vejamos o texto dessa testemunha de Jesus de Nazaré:
"No momento que vos escrevo, existe aqui um homem de singular virtude que se

chama Jesus. Os Bárbaros o tem em conta de profeta, nas ruas os seus secretários o adoram
como filho dos Deuses imortais. Ressuscita os mortos e cura os enfermos falando-lhes e
tocando-lhes, é de estatura elevada e bem conformada: de aspecto ingênuo e venerável,
seus cabelos de uma cor indefinível caem-lhe em anéis até abaixo das orelhas, e espalham-
se pelos ombros com uma graça infinita, trazendo-os ele à moda dos nazarenos. Tem fronte
larga, espaçosa e as faces coloridas de amável rubor. O nariz e a boca, de uma admirável
regularidade. A barba, da mesma cor dos cabelos, desce-lhe espessa até ao peito, bipartido
à semelhança de forquilha. Os olhos brilhantes, claros e pequenos. Prega com majestade;
e suas exortações são cheias de brandura. Fala com muita eloqüência e gravidade.

~inguém jamais o viu rir; muitos porém o têm visto chorar, não poucas vezes.
E sobretudo sábio, moderado e modesto; um homem, enfim, que por suas divinas

perfeições, se eleva a linha de todos os filhos dos homens, Públio Lêntulo."
No final de outubro de 1962, esboçou-se nova crise internacional, provocada pelo

envio de mísseis soviéticos para Cuba, governada pelo líder revolucionário Fidel Castro.
A Organização dos Estados Americanos expulsa Cuba de suas fileiras. A

instalação dos mísseis russos leva igualmente o presidente John Kenedy, dos Estados
Unidos, a solicitar, mediante ultimato, a remoção dos referidos, ao mesmo tempo em
que impunha o bloqueio naval à Ilha Cubana, para evitar novas remessas soviéticas.
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A forte reação Norte Americana resulta em recuo da União Soviética e os mísseis são

retirados. . . .
No final daquele mês, fato auspicioso aconteceu em Minas Gerais, ou seja, a Usma

Siderúrgica de Minas Gerais - Usiminas, projetada e construída a part.ir ,d~ final da ~écada
de cinqüenta, mediante participação japonesa, inaugurava no mUnIClplO de Ipatmga a
ua primeira usina "Intendente Câmara", no Vale do Rio Doce, a 220 quilômetros de Belo
Horizonte. Presente entre outras autoridades o então Presidente João Goulart.

Em novembro de 1962, perante o M.M. Juiz Eleitoral, Dr. João Gomide Leite, fui,
juntamente com o vice prefeito e vereadores eleitos, diplomado Prefeito de São João I?el-
Rei, com total de 7.494 votos apurados pela 250 zona eleitoral do Estado de Mmas
Gerais.

A solenidade da diplomação dos eleitos foi rápida, mas, ao transpor as portas do
Fórum local os nossos correligionários não mais se contiveram e por aproximadamente
quinze minu'tos ouviu-se o pipocar de fogos de artifícios e chuvas as mais colorid~s ~~e
formavam estrelas brilhantes no céu daquela noite inesquecível. Era em verdade o mlclo
de um novo período, em que os sanjoanenses, pela sua maioria democrática, ren?,:,avam
esperanças de melhores dias e, da minha parte, senti que cresciam responsabilidades
imensas, pois não poderia de uma maneira ou de outra desapontá-los. .

Com a posse no cargo de prefeito marcada para o início de fevereiro de 1963, tratei
de realizar, em novembro de 1962, estudos para compor o quadro de auxiliares que haveriam
de participar de minha administração e ao mesmo tempo aproveitar para expressar com
clareza qual seria de início os objetivos de meu governo. . ,.

Em reunião realizada em minha residência, presentes membros do dlretorIo
municipal da UDN e os vereadores eleitos de nosso partido, procurei expor os .pontos
básicos importantes para a formulação de nosso governo municipal, ou seja, "contmuar o
mesmo entrosamento que houve durante a campanha eleitoral, através do trabalho de
equipe, administração solidária e não- solitária". . . . .,

Procurar manter perfeito entrosamento entre executivo mUniCipal e o legl~latlvo
através do líder do governo e sua bancada, para isso, procu~arei, den~~o ~a medl?a do
possível, atender as reivindicações dos Vereadores que forem Justas e vlavel.,:'.DeseJO, no
entanto merecer dos senhores vereadores, principalmente daqueles que compoes a bancada
do exe~utivo e do partido, o apoio decisivo, para tudo quanto for de interesse coletivo do
município.

Procurarei prestigiar o diretório partidário e a ~ossa b~nc~da ~e Vere~dores ao
máximo, mas, gostaria de não ser surpreendido com pr~Jetos e I~dl~~çoes provmd~s dos
referidos sem antes merecer o necessário estudo téCniCOe a Viabilidade financeira de,
parte do executivo municipal.

Todos têm conhecimento da situação caótica do município, principalmente com
respeito à paupérrima condição financeira do seu orçamento, que impede, como sério
obstáculo inicial, a realização de obras urgentes e necessárias. _

Mas, o desafio tinha sido aceito e haveríamos de vencer, com a compreensao do
povo e auxílio de nossa equipe do trabalho, os obstáculos iniciais.

No decorrer da campanha eleitoral, em minha caminhada cívica realmente e
Com objetividade inteirei-me das reais necessidades dos s~nj?anense~ no plano d~ o,b~as
públicas e principalmente daquelas que residem nos dlstntos e vJ1as do mumclplO,
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como água potável encanada, rede de esgoto, escolas e se possível a visita de uma
equipe de saúde uma vez por mês, pelo menos, para vacinação e exame médico da
população e através de assistente social, noções de higiene, no sentido de melhorar o
padrão de vida social.

A composição da administração seria implantada através do preenchimento dos
seguintes cargos de auxiliares diretos:

Executivo: Secretário de Obras, Diretor da Fazenda, Diretor da Contabilidade,
Diretor de Ensino e Diretor da Saúde (naquela época não existia no plano municipal a
denominação de "Secretário de Governo"). Na Câmara Municipal, indicaríamos o líder de
governo.

Expus também que pretendia implantar no município o sistema de administração
regional, descentralizando dessa maneira os "serviços públicos".

Procurarei com o trabalho de equipe, cumprir os itens estabelecidos e constantes
de "Programa Administrativo" entregue ao povo durante a campanha.

Exigirei dos auxiliares diretos e dos servidores municipais três pontos básicos, ou
sejam: Trabalho, Probidade e Pronto Atendimento ao Contribuinte.

Na realidade a situação financeira da proposta orçamentária para o exercício de
1963, era a seguinte:

Orçamento previsto:
- Setenta milhões de cruzeiros gastos com pagamento de:
I - Pessoal e servidores: Trinta e cinco milhões de cruzeiros.
2 - Outros pagamentos previstos, como Cemig, etc. : Quinze milhões de cruzeiros.
3 - Restando, portanto, um saldo de: Vinte milhões de cruzeiros.
Assim sendo, dei conhecimento aos presentes que estava, mesmo antes da posse,

preparando uma exposição detalhada e objetiva da situação financeira do município,
juntamente com a reivindicação de verba a ser apresentada ao governador Magalhães
Pinto, no sentido de poder no primeiro ano de administração efetuar obras de urgências,
como: serviços de abastecimento de água nos distritos e bairros carentes; continuação da
implantação de rede de esgoto; reforma do matadouro desgastado pelo uso; assistência
educacional de saúde nos distritos; sem esquecer que necessitávamos de auxílio financeiro
para as comemorações dos 250" anos de elevação de São João Del-Rei à categoria de vila.

Iríamos também reivindicar, no plano estadual, a abertura da concorrência para a
construção da estrada asfaltada entre São João Del-Rei a Lavras, por sinal tão decantada
em diversas campanhas eleitorais e nunca realizada, chegando ao cúmulo do absurdo
durante as campanhas efetuadas pelos membros da "Situação" de colocarem grande número
de máquinas ao longo da estrada e retirá-Ias logo depois de conhecidos os resultados das
umas. O condenado método não poderia continuar, daí exigimos do atual governo estadual
sua efetiva concretização.

Comuniquei aos presentes que tinha estado na sede do Departamento Nacional de
Obras e Saneamento - DNOS - no Rio de Janeiro, para verificar a situação da esperada e
necessária retificação e canalização do córrego do Lenheiro, cuja verba para as obras
constavam do orçamento da união, colocados de comum acordo pelos Ministros Tancredo
Neves e Gabriel Passos.

Para agradável surpresa, encontrei as referidas obras com a concorrência pública
realizada, cujo resultado apontava como vencedora a empresa "Construtora Mantiqueira Ltda."
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que tinha arrematado o trecho inicial da obra da ponte do Rosário até as mediações do final da
Rua Antônio Rocha, pelo valor de CR$23.200.000,OO (Vinte e três milhões e duzentos mil
cruzeiros). Em São Paulo, procurei contato com as indústrias de vidro e louças para estudar a
implantação no município de uma fábrica do gênero, tendo em vista possuirmos imensa
quantidade mineral da matéria- prima. Para tanto, expressei aos contatos realizados,
principalmente com o sanjoanense Nadir Figueiredo, industrial do ramo, que o município
haveria de conceder isenção total dos impostos municipais aos interessados.

Naquele período de intensa disposição para a luta titânica em demanda do progresso
do município sanjoanense, desejava implantar na consciência dos filhos da histórica
terra, que viviam nos grandes centros industriais, que todos tinham de colaborar,
principalmente os mais afortunados, no sentido de implantarmos novos empreendimentos
no município a fim de minorar o terrível problema do desemprego que rondava a vetusta
cidade.

Em três de dezembro do mesmo ano, recebi das mãos do primeiro Bispo Diocesano
de São João Del-Rei Dom Delfim Ribeiro Guedes uma fotografia do eminente Papa João
XXIII, o "Pontífice da Reforma da Igreja Católica", na qual Sua Santidade concedia a mim
e família a "Benção Apostólica e a Indulgência Plenária".

Em seis de junho de 1987, através das estações de televisão, jornais e estações de
rádio, tivemos conhecimento de inacreditável façanha:

Mathias Rust, jovem alemão varou com seu pequeno aparelho Cesna monomotor
os céus soviéticos, voando durante cinco horas, sem ser percebido pela vigilância aérea
Russa e, portanto foi ato de uma grande façanha que estava a entusiasmar as imaginações
juvenis que o transformaram em verdadeiro herói, ao aterrissar, sem ser molestado na Praça
Vermelha, junto ao Kremelim, sede do Governo Soviético. Derrubou, com o incrível
episódio todo, o alto comando de defesa russa e revelou aos dirigentes da rígida disciplina
soviética o triste mundo de suas fragilidades.

Acredito que nem mesmo no Brasil, onde reina certa displicência nos assuntos de
prevenção, por não temos inimigos declarados, conseguiria um avião vadear pelos nossos
céus sem ser imediata-mente apanhado em flagrante, como aconteceu com o avião "Líbio"
que invadiu o nosso espaço aéreo e foi imediatamente descoberto. O alerta brasileiro,
quem diria, foi mais eficiente do que os famosos organismos de vigilância da união
soviética.

Um homem da inteligência de Mikhael Gorbachew, presidente atual da Rússia,
procura abrir as rígidas estruturas do país para a realidade impositiva dos tempos atuais,
deverá sentir-se beneficiado na sua luta de mudanças no rígido campo do comunismo de
botas e esporas, que há muitos anos sufoca o povo russo, em seus mínimos direitos humanos.

O feito do jovem piloto entraria para a história e não seria esquecido, pois todo
mundo livre o celebrou, porque veio demonstrar "que apesar das aparências o rei estava
nu." Voltando as minhas "reminiscências", em trinta de dezembro de 1962, recebo a notícia
auspiciosa e que o governador Magalhães Pinto, atendendo as reivindicações da população
local, sancionará a Lei Número 2.764, que estabelece a divisão administrativa do estado
de Minas Gerais e na ocasião foram elevadas a categoria de municípios os distritos
sanjoanenses de Santa Rita do Rio Abaixo, que passou a denominar-se Ritápolis, e
Conceição da Barra, que passou a denominar-se Cassiterita. O fato em si foi bem recebido
principalmente por mim como Prefeito do Município, pelas seguintes razões:
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primeiramente todo o Distrito Progressista tem o reconhecimento direito de, elevando-se
a categoria de Município, passar a usufruir as benesses de sua própria administração local,
mediante a eleição de prefeitos e vereadores.

Segunda e última razão: para o município do qual foi desmembrado, concentrando-
se mais o seu território, muito virá facilitar a administração municipal, pois os serviços a
serem prestados diminuirão de extensão principalmente no meio rural, facilitando dessa
maneira, a solução dos inúmeros problemas existentes. Em 06 de janeiro do ano de 193,
foi realizado "Plebiscito" sobre a manutenção do regime parlamentarista no Brasil. Por
mais de dez milhões de votos favoráveis a volta do presidencialismo foi o referido efetivado
em 23 do mesmo mês.

Em fevereiro de 1963, no segundo dia, com a celebração de uma Missa Campal
solene celebrada pelo Reverendíssimo Bispo Dom Delfim Ribeiro Guedes, em altar arrumado
em frente à escadaria da Igreja de Nossa Senhora das Mêrces, com bênçãos de Deus,
iniciativa liturgicamente a nova administração municipal. Lembro-me com grande satisfação
que a praça ficou apinhada de companheiros e de sanjoanenses, principalmente daqueles
que depositaram seu voto de confiança em nossa mensagem administrativa e, naquele
momento, confesso, senti olhando para a hóstia consagrada nas mãos do Ministro de Cristo
o peso de minhas responsabilidades para com o povo da histórica e querida cidade, ao lado
de minha saudosa esposa Ruth, meus filhos, parentes e correligionários, do Vice-prefeito
Dr.Cid de Souza Rangel, sua esposa, Dr. Orestes de Freitas Braga e sua esposa Dona Zuleica,
que, diga-se de passagem, foi grande incentivadora de minha candidatura. Concentrei meu
pensamento na Santa Virgem Nossa Senhora, mãe de Jesus Cristo, e de joelhos implorei sua
bênção e a iluminação celestial do caminho a percorrer daquele momento em diante, pois
estava convicto que as dificuldades seriam imensas, mas não poderia falhar para não
desapontar os nossos munícipes.

Lembro-me ainda que meu querido pai e meu estimado sogro Waldemar, finda a
celebração, ao abraçarem-me estavam comovidos e os dois confiantes disseram-me:
"Que Deus o abençoe e lhe dê as forças necessárias para vencer o grande desafio de sua
vida."

A posse perante a Câmara Municipal realizou-se à noite no salão nobre no
centenário prédio da Prefeitura.

Por desejo manifestado pelo povo residente no Bairro da Fábrica, mais precisamente
em frente a residência do nosso grande companheiro "Chiquinho", em cima da carroceria
de uma caminhonete, toda enfeitada, iniciou-se a minha caminhada, em companhia do Dr.
Cid Rangel, até o local da posse. Durante todo o percurso da extensa caravana de automóveis
e caminhões o povo, postado nas calçadas das vias públicas, aplaudiu intensamente o
grande cortejo, inclusive com queima de fogos de artifício.

Ao descer do veículo na frente do prédio da Prefeitura, fui erguido e carregado em
triunfo pelos companheiros entusiastas da minha vitória e somente no interior do salão
nobre, perante os senhores vereadores, é que fui depositado no chão. Francamente, o
episodio comoveu-se sobremaneira e mais uma vez senti o peso da enorme responsabilidade
que tinha adquirido.

Em frente ao belíssimo "Cristo Crucificado", que é o vértice supremo do salão
nobre da prefeitura, onde se realizavam as reuniões dos senhores edis da Câmara Municipal,
na presença de meus familiares, autoridades e de expressiva quantidade da população, fui
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empossado no cargo de Prefeito Municipal do histórico município de São João Del-Rei,
através de juramento realizado e as palavras proferidas pelo Dr. Milton de Resende Viegas,
presidente na época da egrégia Câmara de Vereadores.

Na ocasião, vivamente emocionado, proferi a seguinte mensagem:
"Senhor Presidente, Srs. Vereadores;
Digníssimas Autoridades Eclesiásticas, Civis e Militares;
Povo de São João Del-Rei,
Festejamos hoje não propriamente uma vitória partidária, mas a celebração da

liberdade que simboliza um fim e um princípio, que significa uma renovação em uma
mudança. Pois prestei ante os senhores e ante Deus todo Poderoso o mesmo solene
juramento que os nossos antepassados prescrevam desde a independência de nossa Pátria.

Hoje o mundo é muito diferente, porque o homem retém em suas mãos mortais o
poder de abolir toda a forma de vida humana. Contudo, continuam ainda em litígio em
todos os recantos do globo as mesmas crenças revolucionárias pelas quais lutaram nossos
antepassados, a crença de que os direitos do homem não emanam da generosidade dos
estados, mas das mãos de Deus.

Não ousamos esquecer hoje que somos os herdeiros dessa renovação, que deste
momento e lugar chegue aos sanjoanenses, mineiros e brasileiros, a notícia de que a tocha,
símbolo da liberdade, foi passada às mãos de nova geração que, sem desprezar o nosso
ilustre passado histórico, tudo faremos para dar ao povo desta terra prosperidade e bem-
estar, melhores dias para nossos filhos. Orgulhosos de nossa antiga herança, temperados
pela última guerra mundial, disciplinados por uma paz fria e amarga e não dispostos a
testemunhar o regresso lento deste município, desta futurosa região.

Que saibam todos os sanjoanenses, quer nos queiram bem ou nos desejam mal,
que pagaremos qualquer preço, suportaremos qualquer encargo, enfrentaremos qualquer
dificuldade, apoiaremos qualquer bem intencionado e nos oporemos a qualquer má
idéia, a fim de assegurar o sucesso de nosso governo. Governo este que respeitará as
liberdades humanas, a prática do bem comum, a valorização do homem e a política
social cristã.

A tanto nos comprometemos, e a muito mais ainda, aos velhos companheiros,
cujos anseios compartilhamos, prometemos a lealdade de amigos fiéis e de não decepcioná-
los. Aos adversários de ontem, que certamente procurarão cooperar com nosso governo no
sentido do desenvolvimento de nossa terra, damos as boas-vindas, comprometendo nossa
palavra de que serão recebidos de braços abertos e terão livre trânsito nas fileiras
democráticas de nosso governo. O prefeito esquece por completo os ataques ao candidato
de ontem.

Srs. Vereadores,
Vislumbramos novos horizontes para nossa vetusta e histórica São João Del-Rei,

e, aproveitando o ensejo, quero concitar os senhores eleitos pela vontade soberana do
povo, para, que superadas as nossas divergências partidárias, unidos executivo e legislativo
em torno dos mesmos ideais, passemos a trabalhar com o máximo do espírito público e
democrático, em prol da prosperidade do povo sanjoanense. Não esperamos vê-los sempre
apoiando todos os nossos pontos de vista, mas abrigaremos sempre a esperança de tê-los
apoiando incondicionalmente os sagrados interesses de nosso município.

Lutemos, mas, lutemos principalmente contra os que exploram os sentimentos
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dos moços, a fim de que seus ideais não sejam frustrados. É imperioso que vivamos em
clima de liberdade com efetiva igualdade de oportunidades para todos, para que sejamos
dignos da democracia e da civilização cristã.

No final o povo saberá distinguir entre os que servem e os que negociam com seus
anseios.

Não perdoará a quem sobrepor à sua vontade interesses pessoais, não assistirá
impassível a distribuição de favores enquanto os problemas municipais continuam sem
solução, numa palavra, o povo está cansado de fórmulas e habilidades. A hora é de ação
honesta e construtiva, de governo austero e responsável. Esta é a minha proclamação aos
senhores vereadores.

Sejam minhas palavras finais de agradecimento sincero ao povo ilustre, ordeiro e
trabalhador de nossa São João Del-Rei.

Homem da oposição, desvalido de recursos de prestígio e tradição política, animado
tão somente da vontade de servir o município, eis-me hoje aqui, elevado ao posto mais
alto da nossa hierarquia política municipal, graças à vontade popular.

Muitos são os caminhos para a conquista do poder, viciosos, porém, se me afiguram
todos aqueles que se apartam do voto do povo, deitados nas umas soberanas.

Percorri a estrada legítima, e por isso a Justiça Eleitoral de meu país mais uma vez
proclamou esta verdade simples: "A democracia só se define, só se afirma e consolida
através do sufrágio".

Aos que vivem nos bairros pobres da cidade e dos distritos menos favorecidos
pela sorte, lutando por romper as cadeias da miséria, prometemos nossos melhores esforços
para ajudá-los a se ajudarem, durante todo o período de nosso governo. Não porque
queremos os seus votos, mas porque é justo; se a sociedade livre não puder ajudar os
muitos que são pobres, não poderá jamais salvar os poucos que são ricos.

Procuraremos levar avante as bases do nosso programa de governo, mas sabemos
que tudo não poderá ser realizado nos primeiros cem dias, nem nos primeiros mil dias,
nem talvez durante este governo. Contudo, alguém terá que começar, que este alguém
seja esta geração que hoje se empossa.

Dentro de trinta dias, no máximo, farei ao povo uma exposição detalhada da situação
real da nossa Prefeitura Municipal, como encontrei seu patrimônio, seu crédito e seu débito.

Toma-se necessário agora mais do que nunca, que as administrações públicas
mantenham o povo bem informado, sempre a par do andamento dos serviços feitos em seu
benefício.

Em suas mãos, meus munícipes, mais do que nas minhas, estará o êxito ou fracasso
de nossa senda. Desde que este município foi fundado, a duzentos e cinqüenta anos,
diversas gerações foram chamadas a dar testemunho de sua lealdade nacional. Os túmulos
dos sanjoanenses que morreram nos campos de batalha na Itália, atendendo ao chamado
do dever, confirmarão as minhas palavras.

Soa agora o clarim chamando-nos de novo, não um chamado para pegar em armas, não
um chamado para a batalha sangrenta, porém, um chamado para suportar o encargo de um
longo crepúsculo de luta, ano após ano, pacientemente, uma luta contra os inimigos comuns
do homem: a tirania, a pobreza, a enfermidade e a própria miséria.

Transitórios somos nós governantes, transitórias e efêmeras as nossas divergências.
Mas eternos hão de ser na comunhão da pátria, o povo e a liberdade. Assumimos grande
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responsabilidade, mas com a consciência tranqüila como única recompensa, com a história
como Juiz Final de nossos atos, marchemos avante para guiar o município que tanto
amamos, implorando a benção e a ajuda de Deus, porém sabendo que aqui na terra o
trabalho de Deus deve só na realidade à persistência de nosso próprio trabalho.

Muito obrigado."

Lembro-me profundamente agradecido que, depois do meu discurso de posse, que
foi aplaudido com enorme vibração, durante três horas seguidas eu, Ruth meus filhos
Silvia e Bruno, papai, mamãe, meu sogro Waldemar, Dr. Orestes Braga e inúmeros
companheiros de luta partidária, permanecemos postados no interior do salão nobre,
recebendo os abraços entusiasmados dos sanjoanenses, numa demonstração espontânea
de alegria e ao mesmo tempo de confiança no novo Prefeito Municipal empossado.

Confesso que a rotina de minha vida daquele momento em diante mudou por
completo.

No primeiro dia de minha administração fui, juntamente com meu chefe de
gabinete Dr. Fábio Nelson Guimarães, pela manhã, ao famoso barracão da Prefeitura, lá
pelos lados do bairro "Cassoco", para uma reunião com os trabalhadores braçais e, na
ocasião, dei detalhes das normas do novo enfoque administrativo que desejava imprimir,
no sentido de realizar obras que pudessem solucionar os diversos problemas que afligiam
a população.

Antes de prosseguir, devo relatar um episódio acontecido na véspera de minha
posse e que, por sinal, tendo sido um conselho equilibrado de quem tinha grande
experiência administrativa, foi sem dúvida uma de minhas posturas durante todo meu
governo municipal.

Às vinte e três horas do dia anterior à posse, já recolhido ao leito, fui advertido
pela Ruth que estavam tocando a campainha da porta de nossa residência. Um pouco
sonolento fui ver quem era a pessoa que estava chamando.

Para minha surpresa deparei-me com o Dr. Jorge Boncherville, engenheiro residente
da Rede Mineira de Viação, meu particular amigo, que desculpando-se disse o seguinte:

"Nelson, amanhã você toma posse no cargo de Prefeito de São João Del-Rei e,
portanto, como seu amigo, desejo dar-lhe um conselho. No seu primeiro dia de trabalho,
leve com você um martelo e um prego, chegando ao prédio da Prefeitura, pregue o prego
no portal de entrada."

A esta altura relembro que pessoalmente estava eu bastante confuso e surpreso.
Prosseguindo, disse-me o Dr. Boncherville:

"Feito isso, caso você deseje realizar boa administração, toda vez que você chegar
à Prefeitura, antes de entrar, tire o seu coração e o pendure no prego do portal e, ao sair
terminando o dia, pegue o coração e vá para seu lar. Se no entanto, você não se conscientizar
deste meu conselho, esteja certo que no fim de sua administração não terá o resultado que
espera". E desculpando-se mais uma vez despediu-se e retirou-se.

Na parte da tarde efetuamos também reunião com os funcionários da Prefeitura,
solicitando-lhes na ocasião compreensão para o novo ritmo que deveria ser impresso na
administração municipal em benefício do atendimento à demanda dos nossos municípios.

Estabeleci um roteiro de trabalho que seria executado pelo chefe do executivo e
seus auxiliares diretos no sentido de racionalizar os nossos trabalhos, ou seja: pela parte
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da manhã deveríamos, em companhia do chefe do setor, percorrer as obras em execução
depois do almoço atenderíamos, no prédio da prefeitura, até as dezesseis horas, os
departamentos internos e a partir daquele horário atenderíamos em audiência diária de
segunda a sexta-feira, os senhores munícipes, até as dezoito horas.

E assim escalonados os trabalhos, iniciamos com dedicação e coragem
diuturnamente a grande luta no sentido de tomar realidade o programa que havíamos
planejado em benefício à coletividade sanjoanense.

Ainda no mês de fevereiro, lembro-me que recebi em audiência Jota Dângelo,
Raul Simbalista e Milton Teixeira, médico o primeiro, comerciante o segundo e
fotógrafo profissional o último, que tinham vindo reivindicar o auxílio financeiro e
material do executivo para reviver os festejos carnavalescos de São João Del-Rei, que
outrora tinham sidos famosos, pelo ritmo e riqueza dos trajes das diversas escolas de
samba, blocos e cordões, em desfile na via pública.

Na ocasião, demonstrando aos referidos o meu entusiasmo pela lembrança que
achei válida, fiz sentir-lhes que naquele primeiro ano pouco poderia ser realizado pela
Prefeitura, devido as suas diminutas verbas em base de um "orçamento financeiro"
altamente deficitário previsto para o exercício de 1963, mas mesmo assim haveríamos de
colaborar, para que os mesmos pudessem reerguer o carnaval sanjoanense que naquela
altura encontrava-se adormecido por mais de quatro anos.

E assim foi realizado. A Prefeitura, sob a coordenação de Jota Dângelo e outros
colaboradores, construiu uma passarela na Avenida Rui Barbosa para o desfile das escolas
de samba, blocos, etc., instituindo aos vencedores do concurso diversos prêmios,
constituídos de medalhas e uma taça ao primeiro colocado.

Realmente os festejos momescos daquele ano foram o início de outros carnavais,
que hoje atraem, no período, inúmeros turistas que demandam a São João Del-Rei para
participar ou assistir aos festejos. Com o fato quem lucra são as casas comerciais e
principalmente o ramo hoteleiro hoje bem florescente.

Lembro-me também que nos primeiros dias da minha administração fui procurado
por uma comissão de correligionários, que reclamavam sobre o "Jogo do Bicho" que
campeava abertamente na cidade e estava a exigir medida enérgica do chefe do executivo.

Primeiramente concordei em tese com a reclamação, mas fiz ver aos mesmos que,
embora se tratando de contravenção penal e, portanto, de prática proibida, o "Jogo do
Bicho" na Capital do estado era praticado na vizinhança da Secretaria de Segurança,
órgão estadual responsável por lei, pela sua repressão! ...

Assim sendo, iria chamar o delegado de polícia local para que o referido examinasse
o assunto com objetividade, pois cabia ao estado fiscalizar e reprimir a sua prática e não
a Prefeitura.

Hoje, relembrando o episódio, chego à conclusão que o governo federal deverá a
exemplo das loterias, loto, sena, etc. oficializar o "Jogo do Bicho" disciplinando a sua
prática.

No entanto, é por demais conhecido e sabido que, principalmente na terra onde se
procura o ouro e pedras preciosas, é o lugar ideal para se arriscar um palpite e até bater na
madeira contra o azar. Talvez seja por isso que o gosto pelo jogo chegou bem cedo a
Minas Gerais. Foi aqui que correu a primeira loteria do Brasil em 1784. A loto também não
é um jogo novo; no começo do século, já se jogava na loto em Uberaba. No arquivo
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público mineiro, encontraremos na história do jogo fatos que se repetem na atualidade, o
interesse do povo de baixa renda pelo "Jogo do Bicho" e a incrível resistência dos
banqueiros do bicho à perseguição da polícia.

Hoje, dia 08 de junho de 1987, recebi a comunicação do Presidente da Assembléia
Legi.slativa do Estado de Minas Gerais, que a mesa diretora, examinando o nosso pedido
contido no processo número 149/86, aprovou por unanimidade a extensão aos associados
aposentados do Instituto de Previdência do Legislativo - IPLEMG, dos benefícios da
assistência médico hospitalar.

Fato em si é da maior importância, pois trata-se de uma conquista almejada há
muitos anos pelos associados assistidos pelo IPLEMG e que agora, graças à humanitária
compreensão dos membros da mesa, tomou-se realidade. Ao ensejo não poderíamos, na
qualidade de associado e presidente do IPLEMG, deixar de agradecer ao relator da matéria
Deputado Amílcar Padovani pelo seu parecer favorável.

No dia 13 do mês acima em referência a nação brasileira foi despertada com um
conjunto de medidas para combater a inflação. O Presidente José Sarney decretou o
segundo choque monetário de seu governo, inclusive o congelamento de preços e
salários por um prazo máximo de sessenta dias. O programa foi chamado de "O novo
Cruzado" e surgiu como esforço extremo no sentido de impedir o total descontrole
econômico do país.

Na minha opinião, não deve haver ilusões quanto ao efeito positivo das novas
medidas, pois os ajustes de preços são de grande sacrifício, principalmente para a classe
média assalariada; se não forem fiscalizados pelo governo redundará em novo fracasso a
exemplo do "Plano Cruzado", com sérias conseqüências para os setores de baixa renda.

No mesmo dia, os jornais publicam a notícia que o presidente Ronald Reagan, dos
Estados Unidos, em discurso proferido na cerimônia do 750 aniversário de Berlim, desafiou
o dirigente soviético Mikhail Gorbatchev a derrubar o famigerado "Muro" que desde o
fim da Segunda Guerra Mundial divide a cidade em duas.

A rádio "Moscou" referiu-se ao discurso de Reagan como no "Espírito de Guerra
Fria", cuja demagogia poderá tomar o muro ainda mais alto.

Retomando as reminiscências, lembro-me de que no dia 03 de maio de 1963,
compareci na qualidade de Prefeito e amigo à solenidade em que o Rev.mo Padre Almir de
Rezende Aquino foi homenageado por haver sido agraciado com o título de Monsenhor
por Sua Santidade o Papa João XXVIII. Na ocasião, sob a Presidência de Dom Delfim
Ribeiro Guedes, 0.0. Bispo Diocesano, usaram da palavra em saudação ao homenageado
o Padre José Zamagna, Dr. Cristóvão de Abreu Braga, Cônego Pedro Terra e, em nome do
município, também saudei o Ilustre Monsenhor pela dignificante honraria recebida.

Em 11 de abril de 1963, o sumo Pontífice João XXVIII, assina a encíclica "Pacem
Em Terris".

A nova encíclica veio justamente mostrar ao mundo cristão que o conceito do bem
~omum estendido ao plano universal tem um conteúdo muito maior, quando declara na sua
Introdução a necessidade da "Comunidade mundial", cuja criação é hoje urgentemente
pOstulada pelo bem comum universal. Temos nessa sentença fundamental dois elementos
básicos da nova encíclica - de um lado o princípio do bem comum universal, completando
o do bem comum nacional, e do outro, a necessidade de uma comunidade mundial como
sendo uma decorrência prática necessária do princípio doutrinário do bem comum universal.
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Não poderei deixar de comentar que a Segunda Guerra Mundial de~ orige~ a ~m
mundo completamente transtornado, um mundo de alta tensão nervosa ~ch~Ia de a~Itaço~S
populares através de greves e subversão da ordem e da segurança. A~ n~ahdades sao ~aIS
acirradas; as distribuições raciais são mais marcantes, o mundo capItahsta e o comUnIsta
se debatem entre a ideologia e a conquista de novos adeptos.

Sentia-se na ocasião a marcante instabilidade dos governos, inclusive no Brasil a
democracia encontrava-se ameaçada por elementos radicais a serviço do comunismo.
Interesses conflitantes motivam e impulsionam perigosas correntes. Os altos ideais chocam-
se com propósitos sórdidos, a ambição egoísta alimenta a inveja do êxito de cada rival, e
o ódio debilita a fibra moral em todas as partes.

No próprio mundo religioso, há desvios da fé e um repúdio acentuado às obrigações
morais. É um mundo desenfreado, em busca do prazer e do dinheiro fácil, um mundo que
esquece Deus e que abandona a verdade e a virtude, o futuro parece escur? e incerto ..

No Brasil sente-se a fraqueza do governo de João Goulart, que, Incapaz, deIxa
aflorar com grande evidência forças radicais que aliadas aos agitadores dia após dia
subvertem a ordem pública e o respeito às leis, colocando em perigo a vocação democrática
do povo brasileiro alicerçado na paz e justiça. . .

Na época, somente os irresponsáveis e os que não pensam estavam InCOnSCIentes
do grande e ameaçador perigo. Com o pensamento voltado para os democráticos do
ilustre conterrâneo Joaquim da Silva Xavier, o "Tiradentes", em 21 de abril de 1963, nas
solenidades realizadas em homenagem aos Inconfidentes, foi lançado em São João Del-
Rei o "Manifesto do Oeste de Minas à Nação Brasileira", no seguinte teor:

Manifesto
Do Oeste de Minas à Nação Brasileira

21 de abril de 1963

Os filhos de São João Del-Rei e Municípios vizinhos, nesta hora de encruzilhada
para o Brasil e para o mundo, na esteira luminosa de um dos seus mais ilustres
concidadãos, Joaquim José da Silva Xavier - o Tiradentes.

I. Vêm recordar a seus irmãos brasileiros os fundamentos ocidentais e cristãos, em
que se plasmou a Nacionalidade Brasileira:

Foi a luz da Sabedoria Grega.
Foi sob o signo do Direito Romano.
Foi ao calor da Fé Cristã.
Foi com esperança nos valores espirituais, em cujo vértice se colocou sempre a

dignidade da pessoa humana que o ocidente, e com ele o Brasil, pôde dar ao mundo
inteiro a mais brilhante das civilizações.

Vêm recordar aos seus irmãos brasileiros que os fundamentos deste humanismo
cristão ocidental há séculos vêm sendo solapados:

• Por uma visão cada vez mais materialista da vida, reduzindo o homem ao simples
fator econômico e tecnológico;

• Por uma tentativa cada vez mais subdominante e persistente de escravização da
pessoa à coletividade; ,

• Por uma afirmação cada vez explícita de que é o ódio e não o amor - de que e a
guerra e não a paz - de que é a revolução e a aniquilação e não a evolução e a reforma - que
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devem guiar os direitos dos povos civilizados.
Vêm recordar, enfim, aos seus irmãos brasileiros o dever de trabalhar para que a

nossa Pátria se expurgue deste fermento corrompido que marcou a vida nacional com uma
série de doenças sociais;

• A doença da irresponsabilidade de muitos dos nossos homens públicos, que se
esquecem de que o Estado deve servir à nacionalidade e não servir-se da Nação para o
proveito de um grupo privilegiado;

• A doença de uma classe produtora quase nunca atenta às legítimas aspirações de
um proletariado urbano ou rural;

• A doença de uma farrulia cada vez mais ameaçada de desintegração por falta de
elos materiais e espirituais de integração familiar, quais sejam uma base econômica sólida,
uma possibilidade de trabalho rendoso e dignificante, os meios de educação da prole ao
alcance de todos, um clima cultural de tranqüilidade e bem estar;

• A doença dos agitadores profissionais, irresponsáveis alguns, ingênuos úteis
outros, interesseiros e maliciosos uns terceiros, gente que exacerba os problemas sem
resolvê-los; gente a serviço de inimigos da ordem social democrática e cristã.

11.Em vista disso, os filhos de São João Del-Rei e dos municípios vizinhos, cuja
história é marcada pelo anseio da liberdade Democrática e da Fé Cristã, conclamam os
irmãos brasileiros de boa vontade para uma luta esclarecida e atuante em prol de um
Nacionalismo Autenticamente Brasileiro, enraizado na realidade Democrático-Cristã da
Nação Brasileira.

Nacionalismo que não significa ódio ao estrangeiro, mas independência
dignificadora e inteligente:

Independência econômica, independência política, independência ideológica.
Independência, mas colaboração.
Independência, mas fidelidade aos valores tradicionais da nossa cultura ocidental,

cristã e democrática.
Nacionalismo que não significa indecisões e pactuações, com princípios que não

coincidem com princípios da nacionalidade.
Trama-se uma alta traição à Pátria, quando, a pretexto de independência, abrem-se

as portas da nação a agitadores profissionais, que pregam o evangelho marxista do
materialismo, da luta de classe, da revolução, da ditadura.

Em nome de que princípios democráticos, em nome de que nacionalismo, nós
escancararemos as portas da casa nacional a indivíduos que negam a democracia e solapam
as bases sobre as quais se assentam a nossa nacionalidade?

Irmãos brasileiros, queremos um nacionalismo autêntico, isto é, queremos um
amor autêntico à Nação Brasileira, fiéis ao seu passado cristão e democrático, atuantes no
seu presente de incertezas prometedoras, confiantes no seu futuro glorioso.

Por isso vos conclamamos para cerrar as fileiras em tomo destes pontos:
I. Promover um movimento de opinião nacional para exigir dos nossos legisladores

uma lei a qual chamaríamos Lei Tiradentes, que vedasse o exercício de cargo público a
todo cidadão que professasse doutrina antidemocrática, como é o comunismo.

Tal lei não é antidemocrática. É defesa contra um agressor. O comunismo é
claramente pela destruição do regime em que vivemos e pela implantação de uma autêntica
ditadura.
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São João Del-Rei, 21 de abril de 1963.
No seu 2500 Aniversário de elevação a Vila.

Finalmente, mais uma vez no decorrer da história de nossa pátria, os sanjoanenses
e irmãos dos municípios vizinhos alertavam as autoridades constituídas do perigo iminente,
baseado na indisciplina, na agitação e subversão, que colocavam o Brasil e seu povo sob
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jornais de grande circulação no país.
Em maio de 1963, a mesa definitória da Confraria de São Francisco e São Gonçalo

Garcia da cidade de São João Del-Rei entregou-me o título de Irmão, conforme termo
assinado e lançado no Livro Próprio 9, às folhas 389. A minha entrada e respectiva bula
me foi concedida tendo em vista o reconhecimento pela doação à Confraria de São
Francisco e São Gonçalo de um terreno, situado nos fundos do cemitério, quando no
exercício de Prefeito Municipal da cidade.

Emjunho, dia 03 do ano de 1963, recebe a cidade a infausta notícia do falecimento
do Santo Padre João XXIII. Nesse dia, em homenagem ao Pontífice falecido, a cidade dos
sinos através da igreja dobraram finados durante três minutos, durante todo o dia.
Determinei, na qualidade do Prefeito Municipal, que a bandeira do município fosse
hasteada, e mantida a meio pau em sinal de luto.

No dia 09 do mesmo mês, compareci com minha esposa e filhos mais velhos à
solenidade realizada na Praça Francisco Neves, em memória do Papa João XXIII, em que
a Diocese e o município de São João Del-Rei prestaram homenagem a sua Santidade, tão
querida de todo mundo cristão e que durante o seu governo soube conquistar a admiração
de todos como o Papa da Paz.

Ainda em junho, foi inaugurado o prédio e a instalação do Ginásio Industrial na
Avenida Leite de Castro. Outro grande mérito, pois iria possibilitar aos jovens sanjoanenses
cursarem e obterem um diploma profissionalizante.

Durante a solenidade da inauguração, em nome do povo sanjoanense, agradeci a
todos aqueles que de uma maneira ou de outra possibilitaram a criação e o funcionamento
do novo estabelecimento técnico-educacional na cidade.

Já em tempos idos se alardeava aos quatros ventos que "a criança de hoje será o
homem de amanhã". Do homem de amanhã é que dependerá o futuro das nações. O
esforço pelo aprimoramento da escola na luta constante contra o analfabetismo, na pregação
como apelo constante de dar ao jovem o amparo físico, moral e intelectual de que tanto
carece, principalmente nos primeiros anos de sua existência, é o mesmo que deixar que
feneça a semente antes de levá-la à terra para que germine, cresça e dê os frutos que nutrem
os homens.

Daí a importância do funcionamento de mais um estabelecimento técnico de
instrução profissional na nossa região. Essas foram em resumo minhas palavras na
solenidade.

Ainda no mesmo mês, presidi uma reunião no Salão Nobre da Prefeitura, presentes
autoridades e membros de alto prestígio na comunidade sanjoanense, com a finalidade de
escolher e criar uma comissão para tratar de organizar as solenidades e festejos dos 250
anos da elevação de São João Del- Rei à categoria de Vila, cuja data jubilar seria no dia 08
de dezembro daquele ano.

Minutos antes da reunião aconteceu um fato por demais interessante, que foi o
seguinte:

Estava presente à reunião o Deputado Tancredo Neves, atendendo à convocação
efetuada, o qual antes do início dos debates, chamou-me um dos cantos do salão e disse-
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aviso iminente do esfacelamento completo da ordem democrática e da própria sociedade,
caso algo não fosse efetuado para frear e salvar das mãos brasileiras, iludidas por falsas
ideologias. O manifesto teve grande repercussão, sendo inclusive publicado por diversos
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Dizem eles, os comunistas, que o estado de hoje é a exploração do povo, por parte
de uns poucos. Reconhecemos que há injustiças. Reconhecemos que é preciso mudar
muita cousa. Mas não com método deles. Eles mudam com a repressão da liberdade de
religião e de imprensa, com a supressão de propriedade e com a destruiçã? da famíl!a. Pais,
os vossos filhos não serão vossos, mas do estado comunista, se ele vmgar aqUI, como
alhures.

Defendamos-nos. É nosso direito. Democracia não significa suicídio, ausência de .
meios legais para se defender contra os seus inimigos.

2. Estar sempre vigilantes afim de que um grupo de arrogantes não manipule a
política a seu bel prazer, contra o sentir das forças autênticas da nação. Reagir pelos meios
legais e democráticos, através de manifestos, congressos, jornais, rádio, etc. é preciso que
o mundo saiba que o Brasil não é este grupo arrogante, a serviço de um ideal que não é o
ideal nacional autêntico.

3. Trabalhar positivamente para que a democracia brasileira se consolide e se
aprimore:

A) Através de uma escola livre. É preciso que ela seja para todos. É preciso que o
estado, tendo embora as suas escolas, estimule com a legislação e os auxílios
pecuniários a iniciativa particular .SÓ assim haverá clima democrático,
possibilidade de opção.
B) Através de uma vida sindical quer operária, quer agrária autêntica, vida sindical
autêntica significa sindicatos livres, manifestação espontânea da responsabilidade
do trabalhador brasileiro diante da tarefa de solucionar o cruciante problema
social da pátria, significa elevação do operário no plano econômico, cultural,
político social e não apenas manejo do trabalhador por movimentos subversivos,
preestabelecidos por elementos estranhos aos interesses dos mesmos.
C) Através de uma política econômica realista que destrua as chocante~
desigualdades entre região, e região entre estado e estado, entre classe e classe. E
preciso dar a todo recanto da nossa pátria e a todo cidadão brasileiro a
possibilidade de desenvolver as suas capacidades em prol da família nacional.
D) Através de uma vida política honesta. É tempo de desenraizarmos da noss~
vida política a pecha da falsidade, do roubo, do desinteresse pelo bem público. E
preciso exigir dos partidos candidatos que honrem o eleitorado. Basta de
impingirmos nomes duvidosos, nomes desonrosos, para a dignidade de uma Pátria
livre, democrática e cristã.

Viva a Nação Brasileira!
Viva o Nacionalismo autêntico, feito de amor aos valores tradicionais da

nossa nacionalidade!
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me taxativamente:
"Nelson, se você deseja nomear uma comissão eficiente e dinâmica, designe no

máximo cinco membros; se, no entanto, você deseja apenas dar uma satisfação ao povo,
sem resultados práticos e objetivos, designe trinta elementos. Dou-lhe esse conselho
porque tenho prática do assunto."

Realmente a orientação vinda do político experiente foi por mim acatada e como
veremos adiante, com ótimos resultados. Na mesma reunião, prometeu Tancredo convidar
e trazer para a solenidade do dia magno o Senhor Presidente da República.

Em 21 de junho de 1963, com grande júbilo, recebeu a comunidade a festiva
notícia da eleição do novo Papa-Cardeal Giovani Montini, atual Arcebispo de Milão na
Lombardia, que por sua escolha passou a ser Sua Santidade o Papa Paulo VI. Na hora exata
do conhecimento da eleição do novo Pontífice, novamente, tocaram festivamente os
sinos de todas as igrejas.

Hoje dia 26 de junho de 1987, manhã ensolarada em que escrevo estas reminiscências,
pouco antes tive a oportunidade de ler, impressionante estudo do imortal escritor Eça de
Queiroz, sobre Portugal de 1871, chegando à conclusão que seu texto por coincidência se
parece muito e por demais com os tempos atuais em que atravessa o povo brasileiro e por ser
interessante desejo transcrevê-lo. Eça diz de sua Pátria nos idos de 1871, há mais de cem anos
transcorridos: "O país perdeu a inteligência e a consciência moral. Os costumes estão dissolvidos.
A prática da vida tem por única direção a conveniência. Não há princípio que não seja
desmentido, nem instituições que não sejam escarnecidas. Ninguém se respeita. Não existe
nenhuma solidariedade entre os cidadãos. Já não se crê na honestidade dos homens públicos.
A classe média abate-se progressivamente na imbecilidade e na inércia. O povo está na miséria.
Os serviços públicos estão abandonados numa rotina dormente. O desprezo pelas idéias aumenta
a cada dia. Vivemos todos ao acaso. Perfeita e absoluta indiferença de cima a baixo. Todo viver
espiritual, intelectual, parado. O tédio invadiu as almas. A mocidade arrasta-se envelhecida, da
mesa das secretárias para as mesas dos cafés. A ruína econômica cresce, cresce, cresce ... O
comércio definha, a indústria enfraquece. O salário diminui. O estado é considerado na sua
ação fiscal como ladrão e tratado como inimigo."

Neste ponto parei para respirar e tomar fôlego, tal a semelhança com o diagnóstico
brasileiro atual. Não sei se devo continuar a transcrição do texto, que é longo e trata de
Portugal de 1871.

Mas, pensando bem, devo continuar, principalmente pela sua coincidência com
os nossos dias:

"O orgulho da política nacional é ser doutrinária. Ser doutrinária é ser um tanto ou
quanto de todos os partidos; é deles por conseqüência o mínimo; é não ser partido nenhum,
ou ser de cada um apenas do partido do egoísmo. De modo que todos estes monárquicos,
bem no íntimo votariam por uma república. Todos estes republicanos terminaram por
covardes que é indispensável a monarquia."

Realmente Eça de Queiroz me confundia. Com o texto fixei bem a data, para
verificar de que se tratava mesmo de um texto escrito em 1871, tal a coincidência com oS
dias atuais. Era, não há dúvidas.

Em julho de 1963 os brasileiros viviam momentos de intensa tensão, tendo em
vista o perigo da escalada de agitação e comunização de nossa Pátria. A fraqueza e
hesitação do governo João Goulart era evidente. A hierarquia e a ordem, como
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segurança pública, estavam sendo ameaçadas, sem nenhuma reação de parte das
autoridades constituídas que assistiam impassíveis à degradação da liberdade
democrática através da subversão da ordem e disciplina interna de nossas instituições,
seja nos sindicatos de classe, como também nas Forças Armadas. Greves e agitações
campeavam nas grandes cidades como igualmente no meio rural, através das famosas
"Ligas Camponesas".

Conscientes de suas responsabilidades, em defesa da democracia e da ordem o
povo dos municípios mineiros de Piedade do Rio Grande, de São João Del-Rei e cidades
vizinhas, em 05 de julho daquele ano, lançam o "Manifesto de Tiradentes à Nação
Brasileira", o qual alertava os brasileiros de todos os quadrantes de nossa Pátria, para o
perigo iminente que estava desestabilizando a verdadeira democracia brasileira, baseado
na liberdade dos povos e de sadia política cristã. Ao mesmo tempo exigia dos membros do
congresso nacional a aprovação da Lei "Tiradentes", que viria assegurar o regime
democrático no Brasil.

O manifesto de Tiradentes à nação brasileira expressava o seguinte:

Manifesto "Tiradentes" à Nação Brasileira

Nós, as autoridades e o povo de Tiradentes, Piedade do Rio Grande, São João
Del-Rei e municípios vizinhos, berço da nacionalidade brasileira e terra do mártir da
liberdade, dirigimo-nos à nação brasileira, com o coração vibrante de patriotismo que
herdamos dos nossos antepassados, para manifestar a nossa vontade sincera e decidida
de lutar em união com todos os bons brasileiros para assegurar a liberdade e o regime
democrático ao nosso povo.

Chegou a hora de agir, terminou o tempo de vacilar entre liberdade e escravidão.
O perigo de mergulhar na dependência de um poder tirânico estrangeiro é grande no
seio das entidades responsáveis para o governo de nosso povo, infiltrou-se a traição.
Querem vender nosso povo, a sua liberdade e tradição cristã de nossos pais por um prato
de lentilhas aos poderosos totalitários ateus do bárbaro Leste.

Num grito de combate conclamamos todos os amantes da liberdade, sem distinção
de partidos, para se unirem conosco.

Lutemos juntos, mão em mão, coração inflamado de amor à Pátria querida,
para assegurar as nossas liberdades e o progresso verdadeiro num regime
democrático e honesto, justo e capaze. Fanáticos cegos querem entregar a nossa
Pátria, terra de Santa Cruz, ao domínio da estrela vermelha, iludindo a si mesmos
e aos humildes com vã esperança de melhores dias, com abolição de nossas
liberdades.

Nesta hora em que se decide a sorte das Américas e do mundo, nós não podemos
fica: ~eutros e passivos. Nós já esperamos muito, o inimigo já está perto. Já conquistou
POSlçoes de chave e ameaça esmagar-nos. As armas que ele usa são duas:

. Ocupar postos de mando no governo e na administração e agitar amassa por
melO de greves ilegais e propaganda subversiva (por todos os meios ao seu alcance).
Sob o pretexto da legalidade prepara o regime totalitário da esquerda que termina
n~ ~scravidão do jugo do Leste ateu. As leis em vigor não têm força de impedir a
raplda derrota do nosso regime democrático. Basta um grito de comando subversivo
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da Guanabara para lançar todo o país no desespero e obrigue o poder legislativo e
executivo a se curvar diante dos berros de insensatos e agentes do Leste. Em vão se
pronunciou a nação em eleições livres em favor dos representantes do povo que
pertencem a partidos que defendem a tradição democrática e cristã. Em próxima
ocasião, estes novos representantes serão do supremo poder legislativo, forçados a
obedecer aos instintos dos chefes da subversão que já são os verdadeiros senhores
do Brasil.

Por isso, em nome da liberdade e de Deus, em quem se baseia a nossa Constituição,
exigimos dos nossos representantes, amantes da liberdade, no Senado e na Câmara, a
aprovação da "Lei Tiradentes" que assegura o regime democrático no Brasil e o verdadeiro
progresso social, econômico e cultural, a liberdade individual e política e a tradição
cristã em nossa Pátria.

Sem esta Lei seremos, em pouco tempo, subjugados ao domínio da tirania do
Leste. Esta Lei, cujo texto será elaborado pelos representantes do povo, escolhidos de
acordo com a adesão ao nosso apelo, deve decretar o seguinte:

''l\ Lei Tiradentes", da segurança e proteção do regime democrático e da liberdade
individual e coletiva, decreta como ilegal qualquer atividade subversiva e a ocupação
de cargos no legislativo, executivo, no poder judiciário e na administração federal,
estadual, municipal e nas autarquias, entidades e escolas públicas, por pessoa que se
adere ou propaga idéias subversivas. Esta Lei se estende a cargos militares, diretorias de
partidos políticos, sindicatos, organizações estaduais e profissionais. Os meios de
divulgação: imprensa, rádio, televisão, cinema e teatro, reuniões secretas ou públicas -
não podem propagar idéias subversivas. Os membros de partidos políticos que aderem a
idéias subversivas serão excluídos do partido.

Não é permitido entrar em greve por motivos políticos, por exemplo, para aprovar
ou desaprovar a política externa ou interna do governo ou ocupação de cargos
administrativos. Será votado o "Impeachment" contra pessoas do executivo que
demonstrem adesão a idéias ou correntes subversivas, ou país em que dominem estas
idéias totalitárias e ao mesmo tempo ateístas.

Ogoverno é obrigado a cumprir fielmente seus compromissos financeiros,jurídicos
e militares internacionais que garantem a manutenção da democracia no hemisfério e
apoiar todas as medidas de outros estados nesse sentido.

Para a execução desta Lei, criar-se-á, em cada município, estado e no Distrito
Federal, uma comissão de vigilância que julgará sobre os atos e atividades de todas as
pessoas que ocupem cargos públicos ou funções de responsabilidade e influência e
destaque na vida coletiva. Essas comissões poderão se compor de sete (7) membros:

Juiz de Direito da Comarca e do Tribunal Estadual ou Federal, além de um
representante das diversas classes sociais, um da entidade religiosa mais numerosa, um
operário, um industrial, lavrador, um comerciante, um das profissões liberais, todos estes
nomeados pelo respectivo Juiz de Direito, que elabora o regulamento interno que rege o
funcionamento desta comissão.

Juiz de Direito é o Presidente da Comissão.
Para garantir a subsistência da democracia o governo é obrigado a nomear

uma comissão de pessoas competentes para elaborar o plano das reformas sociais,
econômicas e adminis-trativas, que garantirão a ordem e o progresso, principalmente
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a detenção da inflação. Essa comissão será controlada pelo Supremo Tribunal Federal,
porque este julgará independente de influências prejudiciais.

Essa Lei parece restringir a liberdade. Mas justamente garantirá a liberdade. Pois,
para garantir a liberdade aos bons, devemos impedir o abuso da liberdade pelos maus.

Não há mais tempo aperder. Os exemplos destes dias nos abriram os olhos. Fazemos
um apelo ardente a todos os bons brasileiros, a todos os municípios em que ainda governam
homens de caráter e conservadores dos sentimentos da liberdade de seus conterrâneos e
contemporâneos, a que se filiem à nossa campanha de libertação e segurança. E a Nova
Inconfidência Mineira para salvar a pátria querida é uma revolução santa para derrotar o
inimigo da nossa liberdade, que nos ameaça com o jugo insuportável da escravidão do
tirano do Leste.

Ainda temos força. Somos a maioria. Se esperarmos mais uns dias seremos
esmagados.

As reformas necessárias para salvar o Brasil não as esperamos dos sistemas
antiquados e ateus importados da frente esquerdista oriental. Em nossa tradição cristã
na doutrina social da igreja, da maioria do nosso povo, na Carta Encíclica do Papa
João XXIII: "Mater Et Magistra" (Mãe e Mestra), é que encontramos a solução
fundamental para as reformas de base de que tanto se preocupam os esquerdistas, sem
dar, no entanto, solução satisfatória.

Pedimos a todas as pessoas ou localidades (municípios, etc.) que quiserem aderir
ao nosso movimento de libertação, mandar-nos sua resolução em declaração oficial e
expressa.

Em conjunto faremos os passos convenientes junto aos representantes do povo e
governo, bem como personalidades e agremiações, dispostos e capazes de levar nossa
campanha a pleno êxito. Todos unidos e a vitória será nossa.

A paz com liberdade sim, a paz sem liberdade não!
Viva Tiradentes! Viva o Brasil livre e cristão!
Pede-se organizar a legião Tiradentes, que promoverá a assinatura do manifesto

numa lista anexa, das pessoas que exigem a aprovação da lei Tiradentes para proteção
do regime democrático, em cada município ou entidade e nos enviar a lista de adesão, o
mais breve possível.

Endereço de cartas de adesão:
Comissão da Campanha da Libertação

- Presidente da "Legião Tiradentes"
lsaak Teixeira de Andrade
Piedade do Rio Grande -Via Barbacena
Minas Gerais
- Vice-Presidente: Edmundo Bosco Ribeiro
Prefeito Municipal.

- Presidente de São João Del-Rei
Nelson José Lombardi

Hoje, ao reler os termos do referido, chego à conclusão que o mesmo era um tanto
draconiano em seus objetivos, mas, na época, com o país em ebulição colocando em
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Nelson José Lombardi - Prefeito Municipal

Em agosto, juntamente com Ruth e meus filhos, na qualidade de um dos Juízes de
Honra, participamos da grande festa de São Caetano, patrono de oratório festivo de São
Caetano.

Hoje, 21 de abril de junho de 1987, recebemos com tristeza a notícia de que
ele~entos da Constituinte Federal pretendem desmembrar o Triângulo Mineiro, propondo
a cnação do Estado do Triângulo, dividindo nosso Estado, retirando-lhe conseqüentemente
uma das áreas mais ricas do seu solo.

Infelizmente, parece-me que o momento político atual favorece o enfraquecimento
do Estado de Minas Gerais. Mas dividir será enfraquecer o Estado, diminuindo sua
representação política; por conseguinte, os motivos são mais políticos que econômicos.

Com toda a consideração que tenho aos representantes do Triângulo Mineiro na
Constituinte, a vingar tão odienta proposição, seria desmerecer o povo mineiro orgulhoso
de sua história e de solo rico, que alimentou e enriqueceu outros estados, será enfraquecer o
próprio espírito de mineridade que nas palavras de Teófilo Otoni estão bem caracterizadas:
"Minas tem um peito de ferro em um coração de ouro".

Sinceramente, espero que a divisão não se efetue, caso contrário será cometido um
crime histórico que irá lesar o nosso Estado por falta de lideranças autênticas, capazes e
competentes. A Assembléia Constituinte está se transformando numa grande bagunça,
num enorme "saco de gatos", capaz de produzir um interminável emaranhado de
i~propriedades e absurdos. Até ocasionar o resultado final, a Nova Constituição corre o
nsco de tomar-se uma enorme colcha de retalhos, com artigos disformes e sem resultados
práticos para a sociedade brasileira. Enfim, que Deus, na sua suprema sabedoria, oriente os
nossos constituintes, são meus votos.

Não devo deixar de registrar que infelizmente o governo Sarney tem no correr dos
meses demonstrado total lirismo no campo administrativo e principalmente no sócio-
econômico.

Verifica-se que a questão salarial ainda não conta com um pacto formal entre as
forças representantes do capital e do trabalho.

A inflação apesar dos planos e choques postos em prática pelo governo, continua
a sua escalada preocupante para os graves problemas que afligem o povo brasileiro, seja
no~ planos internos como também externos. A gravidade do momento exige que todos
u~ldos, governo, trabalhadores, políticos e empresários, trabalhem para que se evite uma
cns~ ainda pior. A nação necessita de paz, de uma trégua, para recompor-se e encontrar o
cammho do crescimento e do equilíbrio em benefício da Justiça Social.
, Nunca será através da insensibilidade do governo e greves dos trabalhadores a
nlvel nacional que encontraremos a solução dos martirizantes problemas sociais.

. Aliás, quero expressar aqui mais uma vez a minha total descrença no atual regime
preSidencialista brasileiro. Uma nação do porte continental como o Brasil não poderá
Continuar s d d.. d . - .en o a minIstra a somente por um cldadao. Urge adotar-se o sistema
parlamentarista, para que possa a nossa Pátria sair da grave crise, pois o novo sistema, se
adotado ' d b', sera o e ga mete, que mesmo antes de ser empossado deverá apresentar perante
o parlamento e a própria nação um programa de governo que pode e deve ser analisado
pelos representantes do povo.

"Reminiscências"

São João Del-Rei, 24 de setembro de 1963.

interna.
O Governo Federal demonstra debilidade e apatia. O perigo da rebelião é evidente

até no seio das próprias Forças Annadas. .
Ainda, em setembro, recebi do Bispo Diocesano de São João Del-ReI, Dom Delfim

Ribeiro Guedes, uma relíquia de Santo Antônio M. Claret, que muito veio sensibilizar
minha farm1ia.

Na ocasião aproveitando a viagem de Dom Delfim ao Vaticano em Roma na
Itália, através da mensagem ao Santo Padre o Papa Paulo VI, solicitamos sua bênç~o
apostólica ao povo sanjoanense, por ocasião das próximas comemorações da elevaçao
de São João Del-Rei à categoria de "Vila", nos seguintes tennos:

"Beatíssimo Padre,
No próximo dia 08 de dezembro esta episcopal cidade de São João Del- Rei, no

estado de Minas Gerais, comemora uma gloriosa efemeridade da sua história: Duzen.tos
e cinqüenta anos de sua elevação à categoria de Vila, isto é, da sua autono~ia adminis~a~va.

Jubilosamente seprepara apopulação, sob a orientação das autondades ecleSIástIcas
e civis, para festejar o acontecimento, através da condigna comemoração dos antepassados
ilustres que construíram e engrandeceram a cidade, e das devidas ações de graças a Deus,
sem cuja proteção e ajuda em vão se afadigam os que desejam edificá-las. .

Nesta circunstância, Beatíssimo Padre, na qualidade de Chefe do Poder ExecutIVO
- 'd d . 'd' d noSsoMunicipal e representante de toda a populaça o da CI a e, por mterme 10 o

Excelentíssimo Senhor Bispo Diocesano e Pastor de nossas almas, tenho a honra ~e
dirigir a Vossa Santidade minhas homenagens filiais e as de todos os cidadãos de Sa,o
João Del-Rei, enquanto humildemente prostrado diante do trono de São Pedro e aos pe
de Vossa Santidade, suplico queira conceder a esta cidade, ao seu povo e seu governO,
paternal bênção apostólica.
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perigo o próprio regime democrático, foi válida a sua divulga~ão que, diga-se de pass~g~m,
foi na realidade o primeiro protesto lançado em todo o BrasIl conclamando os braSIleIros
amantes da liberdade a reagirem contra a calamidade que arrasava de Norte ao Sul nossa
Páaia. .

Em 29 do mesmo mês, organizado pela diretoria do Patrimônio Histónco e
Artístico Nacional e Prefeitura Municipal, foi solenemente comemorado em São João
Del-Rei o centenário do nascimento do insígne sanjoanense Embaixador Gastão da
Cunha, eminente diplomata cuja cultura universal honrou e dignificou a Pátria
brasileira.

Na solenidade, dando início oDr. Camponizzi Filho, jornalista, jurista eprofessor,
pronuncia magnífica conferência, exaltando o homenageado durante a s~a vida públi~a.
Na referida solenidade por designação expressa do governo do Dr. Jose de Magalhaes
Pinto, representei Sua Excelência durante o evento. .

Em setembro, precisamente no dia 12 daquele ano, eclode em BrasílIa um levante
de Sargentos da Marinha e da Aeronáutica. Em Recife, capital de P~rnambuc~, é lançad~
manifesto de trinta mil camponeses em favor da reforma agrána. Em Sao Paulo, e
declarada greve geral da classe trabalhadora.

Verifica-se em todo território nacional focos de agitação e perturbação da ordem
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Empossado o Primeiro Ministro e demais titulares, posto em prática o programa
?o administrativo necessitará sempre do voto de confiança do povo e caso contrário, cairá
Imediatamente e outro será escolhido e referendado.

A Itália, que teve constantes dissoluções de gabinete parlamentaristas depois da
última Grande Guerra, hoje é uma das grandes potências financeiras no mundo.

Voltemos aos idos de 1963.
Em agosto, já como parte preparativa das comemoração dos 250 anos de São João

Del-Rei à elevação de Vila, foram lançados em noite de autógrafos três livros sobre a
histórica cidade.

O primeiro impresso pelo IBGE - Conselho Nacional de Estatística - parte da
coleção de monografias editadas, na qual divulga os diversos aspectos estatísticos do
município.

A segunda publicação, de autoria do ilustre sanjoanense Luiz de Meio Alvarenga,
versando sobr~ "As Igrejas de São João Del-Rei". A Editora Vozes lançou o livreto que
fal~ava para onentar com segurança a quem visita as magníficas igrejas de São João Del-
ReI. Numa exposição clara e objetiva Luiz de Meio Alvarenga, emérito historiador, conduz
o turista no roteiro do maravilhoso patrimônio sócio- cultural sanjoanense.

E, por último, "Opúsculo", de autoria de Fábio Nelson Guimarães historiador
ilustre e meu chefe de gabinete, no qual, em bem preparado trabalho, transc~rre sobre os
aspectos geográficos do vetusto município de São João Del-Rei.

~as informações de dados estatísticos no livreto, verifica-se que na época contava
a comumdade com as seguintes autoridades:

• Bispo Diocesano - Dom Delfim Ribeiro Guedes
• Prefeito -Nelson José Lombardi
• Vice-Prefeito - Cid de Souza Rangel
• Juízes de Direito - João Gomide Leite e Ângelo M. Andrade
• Promotor da Justiça - Luiz Fernando M. Salomão
• Comandante do 110 - RI-Coronel Osvaldo Ferraro de Carvalho
• Delegados de Polícia -Pedro Pereira da Silva e José Lima
• Presidente da Junta Trabalhista - Alfio Belini dos Santos
• Presidente da Câmara - Álvaro Viana Filho
• Vice-Presidente - Milton de Resende Veigas
• Primeiro Secretário - José Pedro Leite de Carvalho
• Vereadores:
• Antônio da Silva Rios
• Enéas de Oliveira Morais
• Geraldo Ribeiro de Resende
• Getúlio Guilherme Silva
• João Inácio Alves
• José de Carvalho Teixeira
• Maria Beatriz de Castro Albergaria
• Eli de Araújo
• Altamiro Braga
• Armênio Reis
• Osvaldo Magaldi Campos e
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• José Mouca Neto.
• Juiz de Paz - Jehudiel Torga

Na obra em referência dedicou-me Fábio M. Guimarães efusivos agradecimentos,
cujo teor a bem da verdade sempre foi e será até o fim de minha existência o Norte
verdadeiro de minha trajetória política:

"Ao Prefeito Nelson José Lombardi, cujo nome a história registrará como um dos
administradores mais esclarecidos, honestos e operosos de São João Del-Rei, homenagem
do autor, 22-VIII - 1963."

Em novembro, recebi da Associação Brasileira de Imprensa o título de Benemérito
da Imprensa, pelos relevantes serviços prestados ao jornalismo brasileiro à coletividade e
à causa da Democracia.

Em 22 daquele mesmo mês, recebe o mundo democrático estarrecido a notícia do
assassinato de John F. Kennedy - Presidente dos Estados Unidos da América.

Kennedy foi, sem dúvida, um dos maiores estadistas ameri-canos que chegou à
Presidência dos Estados Unidos, comparável a Lincoln e a Roosevelt. Com o seu assassinato
em Dallas, perdem os povos democráticos deste planeta um grande aliado e um corajoso
guerreiro da liberdade dos povos.

Ainda em novembro, iniciamos a distribuição do programa oficial de São João
Del-Rei. O programa foi fartamente enviado ao mundo oficial; federal, estadual e municipal
de todo o Brasil. Recebi em meu gabinete no velho prédio da Prefeitura a visita do Sr. José
Vicente de Azevedo, bibliotecário por muitos anos da "Biblioteca Municipal Batista
Caetano", que veio parabenizar-me pela organização das solenidades e ao mesmo tempo
comunicar me que no dia do "Jubileu" iria completar noventa anos de idade, pois tinha
nascido em 1873. Fiquei gratíssimo e com antecedência dei-lhe meus parabéns pela feliz
coincidência .

No dia primeiro de dezembro de 1963, com alvorada festiva, com bandas de
música civis, iniciaram-se os festejos comemorativos pelo transcurso do 2500 aniversário
da elevação do histórico município à categoria de Vila. Lâmpadas coloridas iluminavam
as ruas centrais e contornavam as pontes da "Cadeia e do Rosário" em toda a extensão,
apresentando com os efeitos coloridos vistosa ornamentação. Ergueu-se no princípio da
Avenida Rui Barbosa artístico arco do triunfo, também todo iluminado. A farta iluminação
despertou a admiração dos sanjoanenses e dos visitantes.

Durante a semana dos festejos, fui entrevistado por diversos repórteres dos jornais
"A noite", do Rio de Janeiro; "Última Hora", "Estado de Minas", de Belo Horizonte, o
"Globo" e o "Estado de São Paulo" Todos noticiaram com detalhes as comemorações de
aniversário de São João Del-Rei.

No "Correio de Minas" do dia 02 de dezembro, foi publicado interessante
reportagem sob o título "Jovem Prefeito de São João Del-Rei Planeja e Faz", no seguinte
teor: "Quando festeja dois e meio séculos de sua elevação à categoria de Vila, São João
Del-Rei também se orgulha de ter o mais jovem Prefeito de toda a sua história cívica e
política: O Senhor Nelson Lombardi, que em apenas poucos meses de atuação vem
imprimindo à administração do município um cunho de dinamismo em que bem se espelha
o seu idealismo moço e construtivo.

Perfeitamente sintonizado com as aspirações de seus munícipes, o Prefeito
Lombardi, através de grande número de obras de vulto e importância, que realmente
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beneficiam a coletividade, vem dando a São João Del-Rei novas condições para a
continuidade de um desenvolvimento crescente, de conformidade com as tradições
progressistas da histórica cidade.

Uma carreira vitoriosa.
A ascensão do Sr. Nelson Lombardi à Prefeitura de São João Del-Rei representou

mais uma etapa de uma carreira vitoriosa, que tem-se assinalado por sucessivas conquistas
firmando-o definitivamente no conceito do público como um homem de espírito esclarecido,
orientação segura e enorme capacidade de trabalho e realização. Nascido na cidade de São
José dos Campos, estado de São Paulo, em 14 de maio de 1925, o Prefeito Nelson Lombardi
fez os estudos primário e secundário na capital bandeirante, tendo, entretanto, em 1933,
cursando o segundo ano do Grupo Escolar Maria Teresa em São João Del-Rei.

Em 1943 transferiu-se para São João Del-Rei em definitivo. Aí fez o serviço militar,
no 11° - RI, em 1945, passando depois a trabalhar no comércio, atividade a que sempre
dedicou-se desde então.

Em 1946 casou-se, sendo pai, hoje, de sete filhos.
Entusiasta da aviação, brevetou-se piloto-aviador civil, em 1948 e no ano seguinte,

mediante exame no Aero Clube do Brasil, obteve o brevet de piloto civil internacional.
Procurou estar sempre ligado a todas as atividades relacionadas com o bem-estar

da coletividade sanjoanense e, em razão de sua vigorosa projeção na vida coletiva, passou
a ser considerado justamente um autêntico líder, o que reclamou sua presença mais decisiva
nos quadros da política do município. Em decorrência disso foi candidato ao cargo eletivo
de Vereador à Câmara Municipal em 1958, pela legenda da UDN. Vitorioso nas umas,
exerceu o mandato de 1959 a 1962 com o máximo de dedicação e eficiência, atento à
solução de problemas de interesse do povo de maneira permanente. Os serviços de vulto
que prestou à cidade e ao município valeram-lhe, como prova do reconhecimento popular,
o título de cidadão sanjoanense, que lhe foi conferido pela Resolução número 51, da
Câmara Municipal, em 16 de junho de 1962.

Nesse mesmo ano e ainda pela legenda Udenista, candidatou-se o Senhor Nelson
José Lombardi à Prefeitura de São João Del-Rei, disputando renhido pleito, a que
concorreram três outros candidatos. O programa que apresentou e a positiva campanha
que realizou valeram-lhe as preferências da maioria, saindo ele vitorioso por expressiva
margem de sufrágios. Empossado no início deste ano, passou imediatamente a desenvolver
ativo trabalho em benefício da população, de forma a consolidar ainda mais o prestígio de
que é cercado como um verdadeiro realizador.

Uma simples relação das obras já efetivadas pelo Prefeito Nelson Lombardi, em
apenas poucos meses de atuação à frente da municipalidade, dá eloqüente demonstração do
intenso trabalho que se verifica em todos os setores, e graças a seu dinamismo e operosidade.

O trabalho desenvolvido pelo Prefeito Nelson José Lombardi vem-se estendendo
aos Distritos do Município, a cujas necessidades está ele sempre atento, procurando resolver
com presteza e da melhor maneira possível os problemas de suas populações, a fim de
dotá-Ias de mais amplos elementos de progresso.

Ainda entre as realizações do Prefeito Nelson José Lombardi, citam-se a promoção
de conferências de cunho sociológico, como elaboração ao desenvolvimento cultural,
que sempre foi intenso em São João Del-Rei, cidade que com razão se orgulha também de
suas muitas e tradicionais realizações no campo do espírito e da inteligência.
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Mensagem aos Brasileiros.

Na data em que a vetusta e histórica São João Del-Rei completa 250 anos de
elevação à categoria de Vila, no correr do tempo, quero enviar a todos brasileiros uma
mensagem de fé e esperança aos destinos da nossa Pátria e do nosso povo.

Este é o grande momento para o desanuviamento dos espíritos, para a conciliação
dos corações para o abandono dos ressentimentos, para o sepultamento dos ódios e das
prevenções. Este é o dia em que a cidade de São João Del-Rei convoca todos quantos
sejam ou possam vir a ser úteis à tarefa de contribuir para que o Brasil tenha mais
tranqüilidade e estabilidade, para prosseguir na jornada pelo destino da Pátria,
melhorando as condições de seu povo, perspectivas estas que temos o dever e direito de
almejar para a grande comunidade nacional.

Como creio profundamente no invencível destino do Brasil, creio também na fé
cristã, fator preponderante na defesa ideológica e democrática do seu povo.

São João Del-Rei, município ilimitado e fecundo, caminha para o progresso e eu
me sinto orgulhoso de ser seu Prefeito.

Somos um povo tenaz e tranqüilo, impermeável a preconceitos, cuja unidade foi
cimentada em dois séculos e meio e estará vigilante na manutenção da democracia e da
liberdade do homem.

Atravessamos dias difíceis em nossa Pátria, mas não tenhamos receio dos dias
que iremos atravessar, embora eles possam vir marcados de dificuldades e preocupações,
pois saberemos vencê-las com espírito de luta e vontade de servir a Deus e aos altos
ideais nacionais.

Esta é a mensagem que desejo transmitir aos brasileiros nesta data festiva para
os sanjoanenses, município marcado por grandes fatos históricos, berço de grandes
vultos como Tiradentes, Bárbara Heliodora e outros.

Com a consciência tranqüila como única recompensa, com a história como Juiz
Final de nossos atos, marchemos avante para guiar a terra que amamos, implorando a
benção e a ajuda de Deus, porém sabendo que aqui na terra o trabalho de Deus deve ser,
na realidade, o nosso próprio trabalho.

Nelson José Lombardi, Prefeito Municipal de São João Del-Rei.

No dia três daquela semana, no salão nobre da Prefeitura Municipal, realizou-se
sob os auspícios do Centro Artístico e Cultural - "CAC" o lançamento do livro "Efemérides
de São João" de autoria do abalizado jornalista Sebastião de Oliveira Cintra. Enorme
parcela da sociedade sanjoanense prestigiou a noite de autógrafos, que foi incluída nos
projetos dos 250 anos. Abrindo a magna sessão falou o Padre Luiz Sver, Presidente do
CAC. Na ocasião, como Presidente dos Trabalhos, num gesto fraternal, convidei para
presidir à solenidade em meu lugar dando continuidade aos trabalhos o venerado médico
Dr. Antônio das Chagas Viegas, que por mais de quinze anos tinha exercido o cargo de
Prefeito de São João Del-Rei. A orquestra "Ribeiro Bastos", sob a regência do maestro
João Américo da Costa, alegrou a solenidade. No final encerrando-se foi executado o hino
da cidade, o qual foi efusivamente aplaudido.
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No dia 04 do referido mês, associando-se aos festejos do 250 aniversário da
imperial cidade na sua categoria de Vila, foi apresentado pelo tradicional elenco do Clube
Teatral Artur Azevedo grandioso espetáculo, que mais uma vez marcou os acontecimentos,
em cena magnífica peça de Pinheiro Chagas, "A Morgadinha de Val- Fior", que contou
com luxuosa encenação sob a direção de Antônio Guerra, um dos grandes incentivadores
das Artes Cênicas na cidade.

No dia 05, no auditório da Rádio São João Del-Rei, foi realizada conferência do
Professor João Camilo Torres. No dia 06 às 20 horas, no Teatro Municipal, foi realizado
grande Concerto de Gala pela sociedade de concertos sinfônicos de São João Del-Rei.

Assumindo-se igualmente as solenidades, no dia 07, foi realizado no Alto do
Bonfim, pelo Monsenhor Almir Aquino, a bênção litúrgica da Pedra Fundamental do
Monumento a Nossa Senhora do Pilar, padroeira da cidade, ato que mais uma vez
demonstrou a grandeza da fé do povo da vetusta comunidade.

Na mesma noite, também sob os auspícios do Centro Artístico e Cultural, foi
realizado o lançamento do livro "De Tomé Portes a Tancredo Neves" de autoria dos
ilustres sanjoanenses Gentil Palhares e Paulo Christófaro. No referido livro os autores
realizaram um ciclo demonstrativo de duas épocas, ou seja, o passado e o presente,
focalizando Tomé-Portes Del Rei, o fundador de São João Del-Rei, e a trajetória de um de
seus ilustres filhos, Tancredo de Almeida Neves, para o qual hoje posso afirmar o destino
insondável reservou no futuro, como veremos, imprevisível desfecho que abalou todo o
povo brasileiro.

A semana em que São João Del-Rei, através das autoridades constituídas e de seu
povo, comemorava os 250 anos de elevação à categoria de Vila, confesso foi extremamente
tensa e trabalhosa, mas, com fé e obstinada vontade de superar qualquer imprevisto,
conseguimos no exercício do cargo de Prefeito Municipal no final chegar a um desfecho
feliz. Não posso neste momento deixar de prestar minha homenagem a mais sincera a
todos aqueles que de uma maneira ou de outra auxiliaram na honrosa mas responsável
missão de promovermos com dignidade e profundo amor cívico as comemorações dos
250 anos da criação do Município.

A comissão de honra dos festejos ficou assim constituída:
• EX.mo e Rev.mo Sr. Bispo Diocesano, Dom Delfim Ribeiro Guedes;
• Meritíssimos Juízes de Direito da Comarca Dr. João Gomide Leite e Dr. Ângelo

da Mata Andrade;
• EX.mos Deputados Federais Tancredo de Almeida Neves e Celso Gabriel de

Resende Passos;
• EX.mo Senhor Coronel Oswaldo Ferraro de Carvalho;
• Comandante do Regimento Tiradentes, EX.mo Delegado de Polícia, Tenente

Coronel Pedro Pereira da Silva.
O escritor Bernardo Guimarães em sua obra - "Maurício ou os Paulistas em São João Del-
Rei", descreve com elevada felicidade o que é a história comunitária.

"É bem linda a cidade de São João Del-Rei ...
Se não a conhece, leitor, pergunta àqueles que a tem visitado ...
Ficaram encantados com aquele aspecto faceiro e risonho, que sempre a reveste ..."
A comissão central ficou assim constituída:
• Nelson José Lombardi - Prefeito Municipal.
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• Dr. Álvaro Viana Filho - Presidente da Câmara Municipal.
• Dr. Cid de Souza Rangel - Vice-prefeito.
• Dr. Fábio Nelson Guimarães - Chefe de Gabinete do Prefeito

Municipal.

No convite onde foi impresso as solenidades que seriam realizadas, na capa consta
o seguinte:
"São João Del-Rei Festeja 250 anos de elevação à categoria de Vila - 1713 a 1963."

"Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e setecentos e treze anos,
aos oito dias do mês de dezembro ... Neste Arraial do rio das Mortes ... Por ordem de sua
Majestade, que Deus guarde, Dom Braz Balthazar da Silveira, mestre de campo Governador
e Capitão ... Criou em Vila e com aprovação dos moradores dela, apelidou com o nome de
São João Del-Rei, e mandou que com esse título fosse de todo nominado em memória do
nome de EI Rey Nosso Senhor ..." ( O termo da Fundação acima foi transcrito na ortografia
da época).

No dia jubilar, as solenidades contaram com as presenças do Presidente da
República Dr. João Goulart, Governador do Estado José de Magalhães Pinto e diversas
altas autoridades civis, militares e eclesiásticas. No palanque armado na Avenida Rui
Barbosa discursaram, entre outros, o Dr. Presidente da República, o Governador do
Estado, os Deputados Federais da região e a minha pessoa na qualidade de Prefeito
Municipal.

Como curiosidade histórica devo lembrar que no referido palanque, entre outras
autoridades, encontravam-se também os Generais Olímpio Mourão Filho e Carlos Guedes
que, juntamente com Magalhães Pinto, conspiravam no sentido de através de movimento
revolucionário deporem o Presidente João Goulart, que devido à falta de energia estava
instituindo no país gradativamente um governo sindicalista com conotação comunista,
demonstrando ao mesmo tempo completa falta de autoridade em sobrestar a indisciplina
no seio das Forças Armadas, que atravessavam quebra da própria hierarquia nos quartéis.

Incentivado e mal aconselhado pelo peleguismo da época, João Goulart, dia-a-dia
enfraquecia-se perante a sociedade brasileira, que clamava pela manutenção da ordem e
da democracia. O momento era dos mais delicados e o Brasil corria inclusive o terrível
perigo de sua comunização.

O jornal "Última Hora" do dia 10 de dezembro estampou a seguinte notícia em
manchete:

"Jango em São João Del-Rei - Fim ao jogo dos Trustes de Minério",
acompanhado do seguinte comentário:

"Presidente João Goulart anunciou em discurso nas festividades dos 250
aniversário da cidade que assinou decreto cassando as concessões das jazidas de minérios
não exploradas regularmente ou que se vêm constituindo em foco das especulações por
parte de grupos a serviços dos trustes internacionais. Em seu discurso na Avenida Rui
Barbosa, disse também o Presidente que é preciso que alguém tenha coragem de dizer
ao povo que existem concessões com mais de 30 anos, em que grupos concessionários,
sentados em cima das minas, sem explorá-Ias convenientemente, fazem o jogo dos
trustes imperialistas, contra os interesses do povo brasileiro".

O Presidente João Goulart foi recebido no aeroporto de São João Del-Rei pelo Prefeito
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Nelson Lombardi, pelo Governador Magalhães Pinto, pelos Deputados Tancredo Neves (PSD)
e Celso Passos (UDN) e por autoridades civis e militares que o acompanhavam até o centro da
cidade em cortejo. Na Câmara Municipal, o Presidente e o Governador receberam o título de
"cidadão sanjoanense" que lhes foi conferido pelos Senhores Vereadores.

Também o jornal "A noite" do Rio de Janeiro e o "Globo", de tiragem nacional,
noticiaram o resultado das solenidades e festejos comemorativos dos 250 anos de elevação
à categoria de Vila da vetusta e histórica comunidade mineira.

"A Noite", em sua edição de 17 de dezembro de 1963, trouxe ampla reportagem
com parte ilustrada, na qual tecem comentários sobre as festividades em São João Del-Rei
sobre o Prefeito Municipal assim foi expresso.

"Prefeito Nelson Lombardi - Como Prefeito conhecedor do assunto e excelente
mestre de cerimônias, conduziu-se com rara finura e elegância durante todos os festejos.
Tendo sido incansável durante a maratona monopolizou por diversos dias, ora com as
autoridades visitantes, ora com mínimos detalhes dos assuntos locais.

Na festa que ofereceu à sociedade, confraternizou com todos e contagiou a todos
com o seu sorriso cativante. Nosso jornal sempre estará presente nessa terra, onde fizemos
muitos amigos, dos quais guardamos as mais gratas lembranças."

Lembro-me que naquele período, contribuindo ainda mais para a desmoralização
do Governo Federal, os jornais e as estações de rádio noticiaram enorme escândalo que
envolvia o Instituto Brasileiro do Café - IBC, ocasionando prejuÍzos colossais ao Banco
do Brasil e aquele instituto.

O jornal "A noite", de 10 de dezembro de 1963, imprimiu como manchete o
seguinte: "Monstruoso Escândalo Cobre de Vergonha a Nação". A comissão parlamentar
de inquérito - CPI da Câmara Federal, que apurava responsabilidades comprovou o
envolvimento do próprio Presidente da República por omissão.

Do Norte ao Sul do Brasil evidenciava-se a incompetência do governo central e,
portanto, a única solução seria a união dos patriotas em defesa de nossas instituições.

Outro aspecto em ebulição naqueles idos de 1963 era a reforma agrária, dita como
prioritária no governo de Jango. Mas a referida foi totalmente desvirtuada, na medida em
que o governo fraco e sem visão deixou que as lutas armadas entre posseiros ou sem terras
entrassem em choque com os proprietários, caracterizando o desrespeito ao direito da
propriedade.

Em seis de dezembro de 1963, na qualidade de Prefeito Municipal, sancionei a
Lei n° 734, que orça a receita fixa a despesa para o Exercício Financeiro de 1964 no valor
de cento e cinqüenta e seis milhões de cruzeiros. Usando das atribuições, também vetei
alguns artigos provindos de emendas aprovadas pela Câmara Municipal de São João Del-
Rei.

Nos idos da época em referência, verificava-se a enorme defasagem do orçamento
sancionado em comparação com as reais necessidades do município, tornando-se, portanto,
evidente o acerto da elaboração do Novo Código Tributário do Município efetuado em
meados de 1963.

Hoje enquanto escrevo estas linhas, em 25 de junho de 1987, tomo conhecimento
que, contendo 501 artigos, já está pronto o anteprojeto da futura Constituição do Brasil,
entregue anteontem ao Deputado Ulysses Guimarães, Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, pelo Deputado Bernardo Cabral, relator da comissão de sistematização.
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Apesar de ter-se suprimido mais de 100 artigos, a mesma ainda assim é volumosa. A atual
Constituição dos Estados Unidos não possui mais de duzentos artigos e a italiana é
composta de somente 139 artigos.

Composto, portanto, um anteposto da Nova Constituição Brasileira, produto
das inúmeras propostas recolhidas pelos constituintes e que acabaram por encontrar
acolhida nas comissões setoriais, há que indagar-se sobre esse texto e quais seriam os
novos rumos do país. A preocupação é refletida igualmente pelo Ilustre Professor e
Jurista Emérito Afonso Arinos de Melo Franco que inicialmente coordenou grupo de
notáveis encarregado de elaborar sugestões da reforma constitucional, mas que não
foram enviadas pelo Presidente Sarney ao Congresso Constituinte, e, hoje, na condição
de Presidente da Comissão de Sistematização, o lustre Mineiro se preocupa inclusive
com o que já leu e que classifica como sendo "desuniforme, sem identidade,
desencontrada e sem personalidade" de acordo com as declarações do mesmo, através
do noticiário jornalístico.

Não existe hoje na constituinte um pensamento político hegemônico, não se
propõem duas ou três aspirações permanentes que digam respeito ao nosso caráter e a
nossa identidade e que possam encontrar apoio amplo.

A Constituição, como contrato político de um povo, é a súmula de sua tradição
como sociedade organizada. Quanto maior, portanto, mais mostra como é pequeno o
caráter nacional do acervo de conhecimentos gerado pela herança histórica.

Grande debate hoje acredito seja em torno do tipo de governo presidencial ou
parlamentar, a ser adotado daqui para frente.

Enfim, o novo texto deve e t('m a obrigação de representar orientação segura para
a transposição da "transição", fase difícil da vida nacional e para isso precisa ser objetivo,
linear, com termos inequívocos e com clareza meridiana sobre os conceitos fundamentais
que possam orientar toda a sociedade brasileira, pois a ineficácia nos levará certamente a
imprevisível conflito com a história e com o futuro.

Por outro lado, depois de seis meses de paralisação e perplexidade sem rumo, ou
rumos errados, o governo Sarney decidiu afinal por um revigoramento do primeiro Plano
Cruzado, e anuncia pela palavra do próprio Presidente medidas que considera essenciais
e mesmo imprescindíveis para a recuperação mais segura da economia nacional.

Realmente, torna-se necessária medida enérgica para paralisar a especulação
desenfreada que assola o país, onde as mercadorias são vendidas a preços diversos, em
muitos casos simplesmente escandalosos.

Retorno às "reminiscências"!
Hoje, três de março de 1964, as dezenove horas compareci à Missa Vespertina, na

qual o Bispo Diocesano oficiou a cerimônia de Consagração da Igreja Catedral.
Lembro ainda que os trabalhos administrativos e representativos inerentes à função

de Prefeito Municipal me obrigaram a uma carga horária diária que impreterivelmente
variava entre dez a doze horas. Minha saudosa esposa Ruth e meus queridos filhos passaram
a desfrutar muito pouco de minha companhia.

No entanto, com o agravamento da anemia de minha esposa, em meados de março
daquele ano, fui por conselho médico, obrigado a paralisar minhas atividades por alguns
dias, para levá-Ia ao exame de especialista no Rio de Janeiro. Realizada a consulta com o
Dr. Rubens Carlos Mayal, efetuados diversos exames especializados, constatou-se uma
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anemia perniciosa, tendo sido a querida Ruth submetida a rigoroso tratamento, inclusive
com uma série de transfusões de sangue em períodos espaçados.

Em fevereiro do referido ano, apresentei aos Senhores Vereadores da Câmara
Municipal o meu relatório e prestação de contas relativo ao exercício de 1963.

No referido, como sempre, adotei o método da verdade e da franqueza e não
poderia ser de outra maneira a linguagem com que democraticamente deveria falar
ao povo e aos seus legítimos representantes. Demonstrei que, ao assumir o cargo de
Prefeito em 31 de janeiro de 1963, verifiquei logo as grandes dificuldades que a
administração iria defrontar-se, principalmente em virtude de fraca receita
orçamentária, muito das reais necessidades com as despesas indispensáveis aos
serviços da municipalidade. Não poderíamos ficar eternamente na esperança do
auxílio da União e do Estado para podermos levar adiante o nosso programa de
realizações.

Dessa maneira, apesar da forte oposição, conseguimos implantar no Município
um código tributário atualizado, justo e real, que tínhamos a certeza, embora atacado e
mal compreendido por alguns, em futuro a história haveria de registrar como marco
definitivo que veio dar condições financeiras até para as próximas administrações a fim
de realizarem uma política oferosa em benefício dos munícipes, que reverenciamos e
servimos com idealismo e enorme dedicação.

Entre as obras que mais se destacaram naquele exercício, citamos as seguintes:

Instrução Pública
A administração municipal dispensou toda a atenção que lhe foi possível a esse

setor. Havia vinte Escolas Municipais funcionando nos mais distantes recantos. Foram
criadas e instaladas mais dez escolas. O número de alunos matriculados atingiu o total de
953 e o índice de aprovação devido à melhoria do ensino e o farto material escolar
distribuído atingiu o total de 605 alunos.

Saúde
Devido ao convênio efetuado com a Secretaria de Saúde do Estado, foi realizado

amplo programa de vacinação profilática entre os moradores dos Distritos do Município.
Outrossim, uma vez por semana, médico e enfermeira foram transportados pela

Prefeitura em visita aos Distritos, onde eram efetuados consultas e exames das pessoas
carentes, administrando-lhes inclusive vermífugos para combate às verminoses.

Abastecimento de água
Entre outros foi dispensada especial atenção a manutenção da Estação de

tratamento e filtragem de água. Foram construídas na sede 1.085 metros de rede e 1.042
metros dos Distritos.

Serviços de Esgoto
Foram construídos 1.10 1metros de redes de esgotos nos diversos bairros da cidade.
Pavimentação de Ruas e Praças
Foram pavimentados entre vias públicas e praças 1.206 metros quadrados.
Estradas e Pontes
Para manutenção da rede rodoviária municipal, entre outros, foi criado um grupo de

trabalho mecanizado, com a finalidade de proceder reparo e conservação das estradas municipais,
principalmente dos famosos "Mata Burros", encascalhamento, corte das águas, etc.
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Iluminação Pública
Especial cuidado mereceu o setor com a extensão de redes em quase todos os

bairros da sede do Município e nos seus Distritos.

São esses os principais fatos que achamos que deveríamos entre outros citar no
decorrer de 1963, que devem ficar registrados em nosso primeiro ano como Prefeito Municipal
da histórica São João Del-Rei.

Infelizmente devo também comentar que a Câmara Municipal, constituída na sua
maioria de Vereadores de oposição para com a Administração Municipal, não examinou e
nem apreciou nossa prestação de contas, que somente veio obter sua aprovação após
recurso e apreciação pelo colendo Tribunal de Contas do Estado.

Na Sexta-feira Santa, 27 de março daquele ano, compareci e participei em companhia
do Deputado Celso Passos, filho do falecido Ministro Gabriel Passos, da cerimônia às vinte
horas do "Descendimento da Cruz", cuja pregação foi realizada pelo Sr. Bispo Diocesano,
que se demorou uma hora em visita ao Primeiro Ministro e chegou ao Calvário debaixo do
Pálio do Esquife do Senhor Morto, acompanhado do Primeiro Ministro Tancredo Neves, ao
som da Marcha da Paixão que só é executada no momento certo, seguindo-se a comovente
Procissão do Enterro, que percorreu como sempre as principais ruas e centro da cidade e
recolhendo-se à Catedral do Pilar.

A cerimônia do Descendimento de Jesus Morto na Cruz e a Procissão são uma das
práticas mais comoventes e tradicionais da "Semana Santa" em São João Del-Rei.

Participam da mesma autoridades eclesiásticas, civis e militares, com enorme e
incalcul<ivel acompanhamento da população local e de visitantes.

Durante todo o percurso a Banda de Música Teodoro Rodrigues se faz ouvir e nas
paradas defronte aos Passos da Paixão ouve-se também o canto dolorido da "Verônica".

Na época ainda era observado o decoro no vestir-se e no livreto programa da
Semana Santa está impresso o seguinte: "Os irmãos do S.S. Sacramento deverão comparecer
com roupa preta ou escura para vestir a opa. E mais adiante: Pede-se a EX.mas Senhoras e
Senhoritas comparecerem às solenidades com trajes decentes".

Atualmente, tudo mudou, pois o trajar é coisa secundária. A época é dos jeans,
mini-saias, decotes ousados, sem falar nos trajes de praia, biquínis e fio dental.

No dia 13 de março daquele ano, acelerava-se as manifestações políticas
esquerdistas no Brasil de Norte a Sul.

O Presidente João Goulart, depois de assinar decretos de desapropriação de terras
e criar "A Supra", órgão que iria efetuar a reforma agrária, anuncia em comício realizado
no Rio em frente à Estação da Central do Brasil, perante mais de 250 mil pessoas, o
tabelamento de aluguéis, prometendo lutar pela reforma da Constituição.

No entanto, mal assessorado e com ativa participação da esquerda comunista no
seu governo, não percebia o Presidente o risco que corria a Democracia Brasileira.

Em São Paulo, como também em Minas Gerais, em sinal de protesto contra a
baderna e a indisciplina que se instalara no país, mais de 500 mil pessoas desfilaram pelas
ruas na marcha da "Família com Deus pela Liberdade".

Em 27 do mesmo mês, processa-se a "Revolta dos Marinheiros". Cerca de 2 mil
marinheiros realizam assembléia em protesto pela prisão do Diretor de sua Associação. A
tropa do Corpo de Fuzileiros Navais chamada para evacuar a assembléia, adere ao
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movimento.
O risco era eminente, greves e a indisciplina nos Quartéis eram evidentes.
Em discurso na sede do Automóvel Clube no Rio de Janeiro, o Presidente Goulart,

perante assembléia de sargentos das Forças Armadas, promete lutar pelas reformas de
base. As classes conservadoras brasileiras permaneciam chocadas em vista do perigo
acelerado da imprevisível escalada da degeneração das instituições democráticas
brasileiras.

No dia 25 de Março, a cidade de São João Del-Rei amanhece com a triste notícia
do roubo ocorrido na Catedral do Pilar. Ladrões levaram várias imagens, relíquias e objetos
sagrados de inestimável valor. Imediatamente entramos em contato com o Secretário de
Segurança da época, Dr. José Monteiro de Castro, o qual prometeu providências imediatas
e enérgicas.Infelizmente até hoje nada foi reavido, pois os espertalhões sumiram por
completo.

Em 28 daquele mês, em compensação, procedemos com a presença do Dr.
Oscar Dias Corrêa, digno Secretário da Educação e autoridades locais, a instalação
solene e imediato funcionamento do Colégio Estadual "Cônego Lustosa", que
provisoriamente foi instalado em imóvel alugado a Rua Balbino Cunha, n .06. Em
meu pronunciamento, na qualidade de Prefeito Municipal, fiz sentir ao povo e
autoridades que o momento era de grande júbilo, pois o primeiro Colégio Estadual
criado e instalado viria beneficiar as classes de jovens carentes de recursos da
comunidade sanjoanense.

Em 31 de março de 1964, eclode em Minas Gerais o movimento militar que
derrubou o Presidente João Goulart, sob o comando do General Olímpio Mourão Filho,
tropas marcharam em direção ao Rio de Janeiro.

No mesmo dia às dezessete horas, quando as tropas do Exército em conjunto com
a Polícia Militar comandada pelo Coronel José Geraldo de Oliveira atingiram o primeiro
objetivo, a cidade de Paraibúna, no limite do Estado do Rio, foi realizado a proclamação
abaixo pelo digno e ilustre General da Divisão Olímpio Mourão Filho e divulgada a todo
o país, através da rede da liberdade e pela rádio Globo do Rio de Janeiro.

"A Nação e às Forças Armadas"

Faz mais de dois anos que os inimigos da ordem e da Democracia, escudados
na impunidade que lhes assegura o Senhor Chefe do Poder Executivo, vêm
desrespeitando as instituições, enxovalhando as Forças Armadas, diluindo nas
autoridades públicas o respeito que lhes é devido em qualquer Nação civilizada, e,
ainda, lançando o povo em áspero e terrível clima de medo e desespero.

Organizações espúrias de sindicalismo político, manobradas por inimigos do Brasil,
confessadamente comunistas, tanto mais audaciosos quanto estimulados pelo Sr. Presidente
da República procuram infundir em todos os espíritos a certeza de que falam em nome do
operariado brasileiro, quando é certo que falam em nome de um estado estrangeiro, a
cujos interesses imperialistas estão servindo em criminosa atividade subversiva, para
traírem a Pátria Brasileira, tão generosa e cavalheiresca.

E o atual governo, a cujos projetos que negam a soberania do Brasil vêm servindo.
Essas organizações dá-lhes até mesmo a faculdade de nomear e demitir Ministros,
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Generais e altos funcionários, objetivando, assim, por conhecido processo, a desfazer as
instituições democráticas e instituir, aberrantemente, o totalitarismo que nega a federação,
a república, a ordem jurídica e até mesmo o progresso social.

Tentaram revoltar o disciplinado e patriótico "Círculo de Sargentos", e,
recentemente, essas organizações e esse governo tudo fizeram para desmoralizar e humilhar
a Marinha de Guerra do Brasil, na mais debochada e despudorada ofensa à sua disciplina
e hierarquia, que nela devem predominar.

O povo, governos estaduais e forças armadas, animados de fervoroso sentimento
patriótico, repelem esse processo de aviltamento das forças vivas da Nação, tão bem
concebido e caprichosamente executado pelo Sr. Presidente da República, o qual,
divorciado dos preceitos constitucionais, negando solene juramento, pretende transformar
o Brasil, de Nação Soberana que é, em um ajuntamento de sub-homens, que se submeteram
a seus planos ditatoriais.

Na certeza de que o Chefe do governo está a executar uma das etapas do processo
de aniquilamento das liberdades cívicas, as Forças Armadas, e, em nome delas, o seu mais
humilde de tal crime, sob pena de com ele se tomarem coniventes.

Eis o motivo pelo qual conclamamos a todos os brasileiros e militares esclarecidos
para que, unidos conosco, venham ajudar-nos a restaurar no Brasil o domínio da
constituição e o predomínio da boa fé no seu cumprimento.

O Senhor Presidente da República, que ostensivamente se nega a cumprir seus
deveres constitucionais, tomando-se, ele mesmo, Chefe de Governo comunista, não merece
ser havido como guardião da Lei Magna, e, portanto, há de ser afastado do poder de que
abusa, para, de acordo com a Lei, operar-se a sua sucessão, mantida a ordem Jurídica.

Juiz de Fora, 31 de março de 1964.
General Olympio Mourão Filho, Comandante do 4 - RM e 4 - DI"

Em primeiro de abril, quase todos os comandos militares aderem ao movimento
revolucionário Goulart deixa o Rio de Janeiro e segue para Brasília. O edifício da União
Nacional dos Estudantes - UNE - na praia do Flamengo é incendiado.

Naquele dia às duas horas da madrugada, fui acordado em minha residência, por
um Capitão do Regimento Tiradentes, solicitando a minha presença no Quartel, pois o
Coronel Osvaldo Ferraro, Comandante, desejava falar-me com a maior urgência. Sonolento
e assustado comuniquei o fato a minha esposa, que por sinal também ficou surpresa e em
seguida acompanhei o Capitão no seu Jeep militar.

Lá chegando fui levado à presença do Coronel Osvaldo Ferrara, meu particular
amigo e brioso militar. Mandando-me assentar, disse-me que tinha recebido ordens
superiores para comunicar-me oficialmente sobre o movimento revolucionário e que o
regimento já estava deslocando-se de sua sede ao encontro das tropas em Juíz de Fora,
rumo ao Rio de Janeiro.

Em seguida, perguntou-me se na qualidade de Prefeito Municipal e mesmo como
cidadão brasileiro apoiava o movimento militar, que unicamente pretendia, em vista do
perigo da falência da ordem e da segurança democrática das Instituições Brasileiras,
resguardá-las e defendê-las.

Ainda um pouco surpreso, respondi-lhe que meu apoio era solidário e irrestrito e,
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como Prefeito e cidadão, há muito não com pactuava com a timidez do Governo de João
Goulart, que por incompetência e crise de autoridade estava permitindo o avanço do
credo vermelho, em nosso país, mediante a baderna dos pelegos sindicais e a indisciplina
à hierarquia no seio das Forças Armadas.

Louvando o meu patriotismo, convidou-me o Coronel Ferraro a passarmos para
outra sala, onde, para minha surpresa, encontravam-se as principais autoridades do
município, ou seja: Dom Delfim Ribeiro, Dr. Luiz Fernando Salomão, Promotor de Justiça
Dr. Milton de Resende Viegas, Presidente da Câmara Municipal; Dr. Cid de Souza Rangel,
Vice-Prefeito; Coronel da PM - Pedro Pereira da Silva; Delegado de polícia e o Dr. Orestes
de Freitas Braga, Chefe do Posto de Saúde do Estado.

Na ocasião tomei conhecimento que todos deram o seu apoio irrestrito ao
movimento revolucionário.

Na reunião, o Coronel Osvaldo Ferraro nos transmitiu orientação do Comando
Militar, solicitando que seria de bom alvitre, já que estávamos de acordo, que se efetuasse
uma Proclamação conjunta à população sanjoanense, no sentido de manter-se a ordem
pública e a calma no Município.

Às seis horas daquele primeiro de abril, reunidos no edifício da Prefeitura Municipal
em seu Salão Nobre, foi lida através da rádio São João Del-Rei a Proclamação, assinada
pelas citadas autoridades, no seguinte teor:

Prefeitura Municipal de São João Del-Rei.

PROClAMAÇÃO

As autoridades locais, reunidas hoje pela manhã no Edifício da Prefeitura
Municipal, analisará pormenorizadamente a presente conjuntura nacional e, tendo
tomado providências para a manutenção da ordem pública, levam ao conhecimento da
população sanjoanense que reina a mais absoluta calma no Município, podendo todas as
famI1ias e instituições estarem confiantes na serena e moral da comunidade, bem como na
defesa dos verdadeiros princípios cristãos e democráticos.

Reafirmam sua confiança em que neste instante, a Divina Providência, mais uma
vez,- iluminará as inteligências dos cidadãos e das autoridades constituídas, no sentido
de se conseguir uma feliz solução para a presente crise, com a rápida pacificação de toda
a Pátria Brasileira.

São João Del-Rei, 01 de abril de 1964
Bispo Diocesano - Dom Delfim
Prefeito - Nelson José Lombardi
Juiz de Direito - Ângelo da Mata Andrade
Promotor de Justiça - Luiz Fernando Mendes Salomão
Presidente da Câmara - Milton de Resende Viegas
Vice-Prefeito - Cid de Souza Rangel
Delegado Especial de Polícia - Pedro Pereira Silva - Ten. Coronel
Chefe do Posto de Saúde - Ores te de Freitas Braga

Imediatamente, na qualidade de Prefeito Municipal, organizamos sob a
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responsabilidade de diversos colaboradores de nossa inteira confiança a SUNAB local,
com o fim de controlar os estoques de gêneros alimentícios, evitando-se dessa maneira a
falta do produto e o provável abuso nos preços.

Com a proclamação efetuada e a evidente índole cristã e democrática da população
sanjoanense o Município manteve-se em calma, aguardando o desfecho dos fatos.

Naquele mesmo dia, recebi um telefonema pessoal do Governador Magalhães
Pinto, comunicando-me que o governo mineiro estava inteiramente ao lado das tropas
revolucionárias e tinha inclusive ordenado a polícia militar, sob o comando do Coronel
José Geraldo de Oliveira, que se incorporasse ao movimento em defesa da Democracia
Brasileira.

Comuniquei ao Governador que a cidade permanecia em calma e a ordem pública
estava sendo mantida, sem maiores incidentes.

No dia 02 de abril, recebemos a notícia oficial que o movimento militar havia
triunfado - João Goulart tinha refugiado-se no Uruguai e o Congresso Nacional declarava
vaga a Presidência da República; Ranieri Mazzili, Presidente da Câmara dos Deputados,
assume interinamente a Presidência da República e logo em seguida convoca eleições
indiretas para o dia 11 de abril do corrente ano.

Os Ministros Militares General Arthur da Costa e Silva, Brigadeiro Francisco de
Assis Correia de Melo e oAlmirante Augusto Rademakes decretam o "Ato Institucional n°
1°", suspendendo por dez anos os direitos políticos de centena de pessoas, entre os quais
os Ex-presidentes João Goulart e Jânio Quadros, além de governadores, parlamentares,
prefeitos, líderes sindicais e estudantis, intelectuais e funcionários públicos.

No dia 1I de abril é eleito o General Humberto Castelo Branco Presidente da
República, em votação no Congresso Nacional e no dia 15, ele assume a Presidência.

Nesta altura do acontecimento histórico, acredito que devo manifestar o meu
testemunho sobre o episódio de 31 de março de 1964.

De tudo que escreveu e se publicou a respeito da Revolução, particularmente
sobre o desempenho das Forças Armadas, há muita coisa que deve ser preservada do
esquecimento e fixada para a posteridade, de modo que fique sempre presente no espírito
do povo brasileiro e nos amantes de nossa Pátria.

Nos primeiros meses de 1964, o sentimento de frustração nacional era evidente na
mente de todo o povo brasileiro, amante da liberdade democrática. O desgoverno, a
corrupção, a desonestidade, a falta de autoridade, a indisciplina e a baderna eram fatos
concretos que estavam levando a nação para o caos e anarquia a serviço do comunismo
em expansão.

O processo subversivo tomava-se extremamente explosivo. Considerava-se de
antemão vitoriosa a Revolução comunista no próprio Congresso deputados da frente
nacionalista chegaram a afirmar que o único problema era quem chegaria primeiro a
Moscou.

Acredito que nenhuma testemunha desses acontecimentos poderá minimizar
episódios como o comício de 13 de março de 1964, a assembléia havida no Automóvel
Clube e a indisciplina dos marinheiros que estavam a confirmar o perigo de iminente
Revolução Marxista Lenilista em nosso Brasil.

Foi quando se fez sentir mais uma vez a vontade soberana da maioria do povo
brasileiro, expressa primeiro nos lares e depois nas ruas. Nas marchas de famílias com
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Deus pela liberdade e que foram interpretadas pelas Forças Armadas como inquestionável
vontade popular em protesto contra o perigo eminente. Era a Nova Revolução Democrática
Brasileira que se evidenciava.

Repito: a 31 de março não assistimos a um golpe militar, e sim a comungação de
todas as Forças da Nacionalidade, irmanadas na aspiração de salvar o Brasil da subversão.

Em Minas Gerais, no momento em que seu governador, em perfeita coordenação
com eminentes chefes militares, resolveu iniciar o movimento de restauração da legalidade,
o que vimos foi correrem por aqui, como água que busca o estuário comum, o que o Brasil
possui de mais representativo. Baseou-se assim o dia "D" na decisão, na ação e no impulso
de Minas Gerais, cuja história registra mais este inolvidável serviço ao Brasil e a causa
democrática.

O que salvou nossa Pátria da linha comunista da época foi sem dúvida a sua
reserva moral da caserna e da Vida Civil. Foi a Nação verdadeira que acompanhou e
acalentou a admirável conduta das gloriosas Forças Armadas, guardiãs da defesa da tradição
democrática e reconhecido amor ao Brasil.

Por ocasião do regresso do glorioso Regimento Tiradentes à cidade, lançamos
pelo rádio e jornais locais conclamação ao povo traduzida na seguinte mensagem:

Prefeitura Municipal de São João Del-Rei

Aos 251 anos de criação da Vila e 126 anos de elevação a Cidade.
Atenção! Atenção, sanjoanenses! Muita atenção!

Mostremos o repúdio de nosso povo ao comunismo. Vamos todos, unidos em
tomo da verdadeira democracia, para a Avenida Rui Barbosa, às dez horas, afim de
recepcionarmos os bravos e valorosos militares do glorioso Regimento Tiradentes, no seu
regresso em defesa da legalidade, da disciplina e da paz do povo brasileiro.

Mostremos aos nossos soldados a estima da terra de Tiradentes!
A atitude desassombrada dos militares do nosso Regimento Tiradentes, de

repúdio ao comunismo, confirma por inteiro as suas ricas tradições e a confiança dos
sanjoanenses no seu passado militar íntegro e corajoso através de anos de dedicação à
Pátria brasileira.

Vamos, vamos todos às dez horas, àAvenida Rui Barbosa, receber as nossas tropas,
festivamente, condignamente, com palmas, pelo amor a Deus, à Pátria e à liberdade do
Brasil.

Não há vencidos, nem vencedores, quem venceu foi o Brasil!
Pedimos à indústria, ao comércio e aos educandários escolares que cooperem na

recepção, encerrando suas atividades para que todo o povo possa participar festivamente
dessa demonstração de civismo e amor à Pátria e à democracia.

Nelson José Lombardi - Prefeito

Em 25 de abril, publicam os jornais que os Estados Unidos intervém diretamente
no Vietnã, país asiático. Mal poderia imaginar o povo americano que estava iniciando-se
terrível conflito de guerrilhas, que haveria de dizimar milhares de jovens e que ficaria para
a história como uma terrível derrota para as Forças Armadas dos Estados Unidos da América
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do Norte.
Em 08 de junho do referido ano, entre uma série de cassações de direitos políticos,

constou na lista o nome do Ex-presidente Juscelino Kubitscheck, o que consideramos
específicamente no seu caso um grave erro histórico.

A primeiro de maio, dia internacional do trabalho, houve festa em São João Del-
Rei também em comemoração a São José Operário. Foram realizadas diversas solenidades,
com a concentração dos trabalhadores aos ilustres e valorosos Generais Olímpio Mourão
Filho e Carlos Luiz Guedes, este último filho de São João Del-Rei, sua terra natal. Celebrou-
se na ocasião a vitória do Brasil sobre o comunismo ateu.

Durante a concentração com imensa participação popular, depois do hasteamento
do pavilhão nacional pelo General Mourão, a bandeira pontifícia por Dom Delfim Ribeiro
Guedes e a bandeira do município por mim, houve a solene celebração de Missa Campal,
com acompanhamento de orquestra e coro, junto ao obelisco da Avenida Rui Barbosa.

Após a Missa houve o desfile da tropa do Regimento Tiradentes em continência
ao Comandante da 4" Região Militar, com a participação igualmente dos ex-combatentes
daFEB.

No salão nobre da Câmara Municipal foi entregue ao General Mourão Filho e
Coronel Oswaldo Ferraro de Carvalho os títulos de cidadãos sanjoanenses. Na solenidade
falaram o Prefeito Municipal, o Presidente da Câmara e o Sr. Alfredo Eugênio, Presidente
do Sindicato Operário de São João Del-Rei.

Agradecendo, o General Mourão Filho pronunciou as seguintes recomendações
aos trabalhadores:

Aos trabalhadores
Recomendações da 4" RM e 4" DI
Comandante da Quarta Região Militar e Quarta Divisão de Infantaria, com o

propósito de colaborar na defesa dos direitos de todos os empregados, um dos postulados
da revolução, recomenda-lhes, na data em que se comemora o "Dia Internacional do
Trabalho":

I. Que procurem, com verdadeiro interesse, aumentar a produtividade das
empresas, concorrendo, com o empregador, para melhorar as condições de
trabalho e remuneração, e conseqüentemente, de sua vida, na família
enasociedade;

2. Que se apliquem no cumprimento das obrigações assumidas, dentro da lei,
com o empregador, não só para evitarem motivos de rescisão de seus contratos
de trabalho, mas, sobretudo, porque esse é um dever do empregado;

3. Que não aceitem o oferecimento de contrato ou condições de trabalho que
infrinjam a Lei. Esses procedimentos, além de caracterizarem crimes passíveis
de punição nos termos do artigo 203 do Código Penal, refletem-se,
negativamente, sobre todos os assalariados;

4. Que não assinem papéis em branco, sob nenhum pretexto;
5. Que não assinem recibos, antes de conferir a importância a receber;
6. Que não assinem vales, antes do recebimento da quantia neles especificada.
7. Tal quantia deverá figurar nos vales, escrita por extenso;
8. Que não devolvam as importâncias recebidas a título de salários ou

209



a

UMA JANELA PARA o PASSADO "Reminiscências" NELSON JOSÉ LOMBARDI

indenizações, pois elas lhes pertencem, de direito;
9. Que não abdiquem de seus direitos, sob ameaças de dispensa do emprego. O

empregador poderá dispensá-los, mas terá de satisfazer às obrigações que a

Lei lhe impõe;
10. Que procurem a Justiça do Trabalho sempre que forem ameaçados ou lesados

em seus direitos, ou quando desejarem orientação segura para solução de
seus casos; Que tenham bem presente, em seus espíritos, que o Brasil precisa
do esforço máximo de todos os seus filhos.

Juiz de Fora, 1 de maio de 1964.
General Olímpio Mourão Filho
CMT. da4aRMe4DI

Houve alguns fatos durante a eclosão do movimento revolucionário que não
poderia deixar de relatar.

Estava em tramitação na Câmara Municipal dois Projetos de Lei de minha iniciativa,
cujas finalidades eram as seguintes:
Primeiro projeto solicitava autorização para aquisição de uma Moto-Niveladora
para trabalhar no serviço de conservação das Estradas Municipais.
O segundo tratava de dotar trecho da Avenida Rui Barbosa, que iniciava-se na confluência
da Rua Arthur Bernardes até a Ponte Benedito Valadares, de moderno calçamento de
"Bloquetes", blocos de cimento, reajustados com asfalto, com a finalidade de possibilitar,
com a remoção dos pés de moleque, o trânsito dos desfiles das escolas de samba, blocos,
etc ...

Durante os festejos carnavalescos que, diga-se de passagem, depois de incentivados
durante o primeiro ano de minha administração, criaram fama de âmbito nacional, como
o melhor carnaval do interior e que, naturalmente, como mais uma atração turística, vieram
proporcionar ao comércio, principalmente hoteleiro, maior fluxo de negócios.

Mas como não possuía o apoio da maioria no Plenário da Câmara Municipal, o
assunto tornou-se ultrapolêmico, inclusive com ameaças da maioria oposicionista de
realizarem reuniões permanentes em cima da velha pavimentação, com o fim de obstruir
a remoção dos "Pés de Moleque".

A rádio local e o Jornal do Poste martelavam dia e noite os fatos distorcidos,
procurando jogar a opinião pública contra a administração municipal, chegando ao cúmulo
do absurdo de considerarem como fator de desfiguração do visual da cidade a colocação
de pavimentação moderna.

Nada mais inverídico, pois todos tinham pleno conhecimento que a parte que
pretendíamos dotar de melhor pavimentação não se tratava de trecho "tombado pelo
serviço de Patrimônio Histórico Nacional" e, inclusive, já tínhamos publicado para
conhecimento dos munícipes expediente daquele setor federal, liberando o segmento por
não estar incluído na parte tombada da cidade. Mas, oposição é oposição, e muitas ficam
cegas pela infeliz "paixão política".

Em fins de maio, com o aumento da incompreensível orquestração sistemática da
oposição ao meu governo, resolvi tomar uma atitude objetiva sobre o assunto em benefício
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da paz no mUlllclplO e para que pudesse continuar o meu trabalho em favor dos
sanjoanenses. Desejo esclarecer que apesar das alfinetadas maliciosas de parte dos membros
da oposição, nunca fui afrontado pela maioria dos sanjoanenses, residentes na sede e nos
distritos.

Na ocasião em plena efervescência do assunto na Câmara Municipal e diga-se a
bem da verdade sempre contestado objetivamente pelos Vereadores de nossa bancada
política, liderados pelo Líder de Governo Dr. José de Carvalho Teixeira, recebi uma carta
do Ilustre Tenente Historiador Gentil Palhares, que veio reforçar a minha decisão de tomar
uma atitude, para acabar de uma vez por todas com a esdrúxula campanha difamatória da
oposição.

Expressava o expediente a seguinte mensagem entre outras:

"Caro Prefeito Nelson Lombardi, meu abraço.

Acabo de telefonar para sua casa. Estou sabendo que você foi ao Rio, como também
devo ausentar-me, pois vou a Divinópolis. Quero deixar aqui o meu apoio mais uma vez a suas
iniciativas administrativas. Soube que o caso entre o Executivo - Legislativo está cada vez
mai~compli.cado. Não sei como você está recebendo e encarando os fatos. Sei, no entanto, que
precisamos megavelmente de paz, de concórdia, para que você possa trabalhar, levando avante
o seu.pr?grama administrativo. Tenho discutido e auscultado principalmente a opinião pública,
a mamna a favor de sua administração. Estou nesta altura convencido que você vai vencer
galhardamente a batalha dos bloquetes, pois o povo esta favorável à idéia. Sou contra os
derrotistas que não desejam o progresso. O trecho da avenida deve ficar muito bonito. Acho
que vai ser uma vitória, não tenho dúvida! E Deus não desacompanha os bem intencionados.
. Joanino do "Jornal do Poste" veio dizer-me que agora está convencido de que a
v~apública vai ficar bonita. Então escreva isso, falei-lhe, e ele me prometeu que dará hoje,
sabado, uma reportagem construtiva.

Bem, longe de você, não deixe, nunca, de pensar no seu trabalho e na sua vontade
ferrenha de construir, para o bem de nossa terra e de seu povo.

Abraço do velho amigo.
Gentil Palhares"

E assim, convencido do apoio popular fui ao Regimento Tiradentes, para
aconselhar-me com o Coronel Oswaldo Ferraro de Carvalho, autoridade militar máxima
no município naquele período revolucionário.

Lá chegando, expliquei com detalhes o que estava ocorrendo de parte de meus
opositores, que instigavam a opinião pública contra a minha administração, que apenas
procurava valorizar e melhorar as condições de tráfego nas estradas municipais e com a
nova pavimentação do trecho da Avenida Rui Barbosa na área não tombada da cidade
incentivar os festejos carnavalescos em benefício do turismo e do próprio comércio local:

Coronel Ferraro, após a minha exposição de motivos, disse-me o seguinte:
. "Prefeito, atrás de tudo isso existe, pelo que estou informado, outro objetivo, ou

seja, criar problemas de subversão da ordem pública no sentido de obstacular e contestar
? próprio governo revolucionário, que vem contrariando pelas medidas saneadoras os
Interesses da oposição inconformada. Assim sendo, irei tomar providências para acabar
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imediatamente com essa brincadeira de mal gosto. Vou chamar o Presidente da Câmara
Municipal e o Líder da Bancada da Oposição, em meu gabinete. Vá tranqüilo e aguarde
minhas notícias".

Realmente o Coronel Comandante do Regimento Tiradentes, no dia seguinte às
quinze horas solicitou a minha presença em seu gabinete.

Logo que cheguei, o Coronel Ferraro disse-me o seguinte: "Aqui estiveram o
Senhor Presidente da Câmara Municipal, o Dr. Altamiro Braga, Líder do PSD, os jornalistas
Joanino Lobosque, Adenor Simões e o Diretor da rádio São João Del-Rei. Fizemos um
trato, o Prefeito adia a compra da Moto-Niveladora, mas efetua a pavimentação do trecho
planejado da Avenida Rui Barbosa. O Prefeito concorda?"

Ora, naquele instante objetivamente não me restava outra alternativa a não ser
aquela de concordar imediatamente.

Tão logo concordei, o Coronel perguntou-me: "Prefeito, os bloquetes estão prontos
para serem assentados?"

Com minha resposta afirmativa, disse-me mais: "Dê ordens para o Departamento
de obras iniciar amanhã às seis horas os trabalhos de remoção da antiga pavimentação e
assentamento da nova. Não apareça no local a não ser às dezoito horas, pois quero evitar
a possibilidade de qualquer tumulto. Lá estarão à paisana alguns soldados e policiais com
ordens expressas de manterem a ordem pública, sob pena de efetuar-se a prisão de qualquer
agitador."

Agradeci a colaboração pronta e objetiva do Coronel Ferraro e, chegando na
Prefeitura, mandei chamar o encarregado-geral de obras, dando-lhe ordens de iniciar as
obras de remoção do calçamento de pé de moleque às seis horas do dia seguinte e início
imediato do assentamento dos bloquetes.

O responsável pelo setor de obras, olhando-me com espanto exclamou:
"Mas Senhor Prefeito, iremos provocar outra revolução, pois existem Vereadores

contrários à sua administração em vigília permanente, na certa irão tumultuar os trabalhos."
Respondi-lhe que ficasse tranqüilo pois nada haveria de acontecer e que minhas ordens
deviam ser cumpridas, sob pena de demitirmos sumariamente todo aquele servidor que
não as cumprisse. Não revelei a ninguém o episódio que tinha sido uma das condições
estipuladas pelas partes. Hoje decorridos mais de vinte e três anos, acredito que não será
pecaminosa a presente revelação histórica.

E assim, embora não fora possível a aquisição da Moto-Niveladora que na certa
muito serviços poderia ter prestado na conservação e mesmo construção de novas
estradas, conseguimos mudar o visual do trecho da Avenida Rui Barbosa, com uma
pavimentação propícia aos desfiles das escolas de samba e blocos durante os festejos
"Momescos".

E diga-se a bem da verdade que a nova pavimentação foi de boa qualidade, porque
passados vinte anos, ainda assim permanece no mesmo trecho da citada via pública,
desmentindo a todos aqueles que malevolamente na ocasião exclamavam aos quatro
ventos: "Bonitinho mais ordinário!"

Ao narrar os fatos acima me vem à mente a quantidade de desafios que tive de
enfrentar com coragem e determinação, em razão de não ter maioria na Câmara Municipal
para poder realizar e concretizar os diversos itens de meu programa administrativo, em
benefício da coletividade sanjoanense. Mas hoje posso afirmar que tudo foi válido, pois
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cumpri em grande parte com os compromissos da campanha.
Ao efetuar os assentamentos de minhas memórias no dia primeiro de julho de

1987, verifico infelizmente que o governo da Nova República sob a Presidência de José
Sarney, embora democrático, demonstra evidente incapacidade, principalmente na
manutenção da ordem e segurança, pouco a pouco novamente instala-se no país a baderna
organizada.

Outros não foram os noticiários do dia, com a manchete: "O governo apedrejado"
e continua a publicação: "Numa visita ao Rio, Sarney sofreu a pior manifestação contra o
seu governo, entre insultos, vaias e o apedrejamento de seu ônibus".

A fragilidade das medidas administrativas impostas pelo governo Sarney
transforma-se na primeira grande manifestação de protesto contra um governo que há um
ano sorvia os maiores índices de popularidade proveniente do ilusório "Plano Cruzado",
que depois resultou em completo fracasso.

Acredito que a séria crise brasileira é também um penoso impasse para o PMDB,
partido da maioria no Congresso Nacional e que atualmente apoia o atual Governo da
República. Distúrbios de rua, como os do Rio de Janeiro, configurando sofrido protesto
da população contra as qualidades adversas da vida, preocupam muito os partidos
majoritários, cujos acessos populares devem merecer reprovação. A inflação aí está a
corroer o poder aquisitivo, as perdas salariais e o desgaste do capital, tudo isto incomoda
e aflige a quantos desejam ver o país superar as suas tensões.

Mas a perplexidade política do PMDB, a grande legenda que emergia das urnas de
1986 como depositário da esperança maior dos brasileiros, esta sim causa temor e desalento
na medida em que o partido diz ter o governo, mas não o poder, e que as propostas
partidárias ainda não puderam ser implantadas por razões que extrapolam a sua força
política.

Há limites para tudo, até para a incoerência dos grandes partidos como o PMDB e
o próprio PFL que vive atrelado às benesses do Governo Sarney.

Cinco de junho de 1964, para tristeza do mundo católico, falece, repentinamente
no Rio de Janeiro, o EX.mo e Rev.mo Dom Armando Lombardi, digno Núncio Apostólico,
o qual viria a ser substituído por Dom Sebastião Baggio, por ato assinado pelo Papa.

Em São João Del-Rei onde Sua Excelência era muito querido, foi celebrada solene
missa, onde compareci em companhia de minha esposa Ruth e demais autoridades do
município.

Ao me~mo tempo, as rádios e os jornais noticiaram que o Papa Paulo VI viaja para
a Terra Santa. E na realidade a primeira vez que um Papa sai da Itália desde 1812.

Em meados do mês de junho, meu pai submeteu-se com êxito a uma cirurgia em
~~ dos ouvidos na cidade do Rio de Janeiro, intervenção cirúrgica efetuada com pleno
exIto pelo eminente Professor Dr. Ermirio de Lima.

É indescritível a alegria de meu pai quando depois de mais de cinqüenta anos,
Com dificuldades de audição, de repente voltou a ouvir com plena nitidez.

O episódio marcou mais uma vez o alto espírito humanitário de tio João, que
Custeou todas as despesas da intervenção cirúrgica submetida por papai. Na ocasião,
como tio João já estava residindo no Rio, enviei-lhe uma carta agradecendo em nome de
nossa família o seu gesto magnânimo em benefício de seu irmão.

No dia 04 do mesmo mês, patrocinado pelo Prefeito Nelson Lombardi, sem ônus
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para a Prefeitura Municipal, com o auxílio também do ilustre Professor Sílvio de Araújo
Padilha e com a participação da insigne Orquestra" Sinfônica de São João Del-Rei",
apresentou-se no Teatro Municipal, "O Teatro Mineiro de Ópera", de Belo Horizonte,
com a apresentação de "La Traviata", com libreto de F. Piove, músico de "Verdi", na
interpretação do seguinte elenco: Alfredo Germont, Violeta Valery, Dalka de Azevedo,
Acrílus Barbosa e outros, sob a regência do Ilustre Maestro Sanjoanense Dr. Pedro de
Souza.

Ainda pelo "Teatro Mineiro da Ópera", no dia 06, foi apresentado o magnífico
espetáculo "11Barbiere di Siviglia", no qual destacou-se o brasileiro Clovis Carneiro, que
foi muito aplaudido.

Dando seqüência a bela semana da ópera, a seguir foi apresentado a ópera de
Mascagni "Cavalaria Rusticana", em cuja interpretação destacaram-se os excelentes artistas
sanjoanenses, soprana Leila e Célia Mantrezor.

Brilhou novamente a sociedade de concertos sinfônicos de São João Del-Rei.
Em 27 de setembro daquele ano foi fundado o "Lions Clube de São João Del-Rei",

com a entrega de sua Carta Constitutiva.
Como um dos sócios fundadores compareci, e, na solenidade, em breves palavras,

fizemos sentir aos presentes a satisfação do município por poder contar com um clube de
serviços, que haveria principalmente na área social promover inúmeras campanhas
benéficas, principalmente aos munícipes carentes.

Em 16 de novembro do mesmo ano, foi por mim sancionada, depois de aprovada
pela Câmara Municipal, a Lei número 775, que orçou a receita e fixou a despesa para o
exercício financeiro de 1965, no valor de duzentos e trinta e cinco milhões, quinhentos e
quarenta e quatro cruzeiros.

Na ocasião fui obrigado, pela sua inconstitucionalidade, opor veto a diversos
artigos aprovados através de emendas pelos Senhores Vereadores, cuja maioria era
composta de elementos de oposição, por sinal ortodoxa, ao nosso governo.

Em novembro de 1964, recebi carta de Dom Delfim Ribeiro Guedes, Bispo
Diocesano, comunicando que por ato do Santo Padre Paulo VI, a nossa Catedral de Nossa
Senhora do Pilar tinha sido elevada à alta dignidade de Basílica. A correspondência tinha
sido remetida de Roma, onde se encontrava o Sr. Bispo. O fato foi por demais auspicioso
para todo o mundo católico sanjoanense.

No início de novembro do mesmo ano, recebi igualmente do Rev.mo o saudoso
Monsenhor José Maria Fernandes, Capelão da igreja de Nossa Senhora do Carmo, uma
correspondência que no seu texto, em termos amáveis e de amizade, reclama reparos na
via pública, escrita com o humor e inteligência do Rev.mo Amigo Sacerdote, a quem os
sanjoanenses muito devem pela sua dedicação como Ministro de Cristo e professor por
muitos anos seguidos. Relata a carta o seguinte:

Prezado Amigo Senhor Nelson,

Saudações!
Comunico-lhe que a publicação que o amigo pediu para no "O Pilar" não foi

publicada por ter chegado com atraso e o jornal já estar composto.
Sairá, se Deus quiser, no próximo número do dia 15 deste. O jornalzinho está
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sempre às ordens da Prefeitura.
Outro assunto, que se não é sério é de caduquice.
Sábado pensei muito em exigir indenização da Prefeitura. Voltando do colégio e

Santa Casa, na Ponte do Teatro, meti o pé direito num dos buracos do passeio e caí a todo
cumprimento no meio da rua. Levei um susto e tanto, e assustei também uma dúzia de
choferes. Graças aDeus não sofri nada, apenas um mal jeito no peito e o susto. Como ainda
não consultei algum causídico, marca Chico Campos, não sei qual a indenização que
compete aos sustos, nem qual tribunal, que não seja do trabalho! ... Que a indenização
corresponda aos anos, meses e dias, vou ficar rico, pois vou receber por setenta e sete
anos e trinta dias, coitada da Prefeitura ...

Sem mais, ria-se do velho que já estando na segunda infância, está a cair como os
da primeira.

Saudações do amigo que aguarda suas ordens.
Monsenhor Fernandes.
Em resposta remeti ao Monsenhor o seguinte expediente:

São João Del-Rei, 04 de dezembro de 1964, aos 251 anos de criação da Vila e 126
de elevação a Cidade.

Meu distinto amigo Rev.mo Monsenhor Fernandes, saúde.
Recebi sua prezada carta comunicando-me a respeito da publicação do ofício da

Secretaria do Vaticano, no "Pilar", fato que agradeço e estou de pleno acordo que saia
no próximo dia 15, aproveitando para, antecipadamente, agradecer-lhe a atenção.

Quanto à indenização pelo susto, não há orçamento do Município que possa
reembolsá-lo pelo tanto que tem feito, durante toda a sua santa vida sarcedotal, pelo
bem estar espiritual e material do povo desta terra lendária de São João Del-Rei, berço
histórico e relicário de tantas ilustres figuras.

Mas, Rev.mo Monsenhor, queira aceitar as nossas francas desculpas pelo ocorrido,
prometendo-lhe mandar reparar imediatamente o passeio da Ponte do Teatro, a fim de
evitarmos acidentes de maiores conseqüências.

Sem mais, envio-lhe os mais respeitosos cumprimentos.
Nelson José Lombardi, Prefeito.

O ano de 1964 foi triste para o folclore e poesia brasileira e mesmo internacional,
pois perdeu o cenário nacional com a morte da poetisa Cecília Meireles, uma das mais
altas vozes da nossa poesia e grande amiga do folclore.

Cecília Meireles, de rara inteligência poética afirmou muitas vezes:
"O folclore faz parte da cultura geral dos povos. Não se pode admitir, mesmo no

homem comum, o desconhecimento completo de suas raízes, de seus costumes".
Nascida no Rio de Janeiro, em 07 de setembro de 1901, durante o ciclo de sua

existência, prestou também relevantes serviços no campo educacional. Autora entre outros
do "Romanceiro da Inconfidência", deixou inúmeros trabalhos, enalteceu e enobreceu o
campo cultural brasileiro.

No início de 1965, depois de objetiva e profunda pesquisa e estudo do problema,
chegamos à conclusão que se tornava necessário à implantação de nova estrutura

215



p

UMA JANELA PARA O PASSADO "Reminiscências" NELSON JOSÉ LOMBARDI

I"

administrativa, agilizando e atualizando os diversos departamentos da Prefeitura a fim de
melhor servir a população.

Mediante o Decreto número 199 de fevereiro de 1965, implantamos novo
cronograma administrativo.

Igualmente, estabeleceu-se que uma vez por mês o governo municipal,
acompanhado de sua estrutura administrativa, haveria de transferir-se e despachar nas
sedes dos distritos, com o fim de anular e solucionar os problemas existentes.

Outrossim, de comum acordo e mediante convênio com o Posto de Saúde local
mantido pelo estado, a Prefeitura forneceria o transporte, com a finalidade de deslocar
mensalmente para a sede dos distritos, equipe de saúde constituída de médico, dentista,
enfermeira e assistente social, para proceder-se a assistência necessária aos moradores
carentes.

Nesse sentido, não poderei deixar de relembrar o incentivo e apoio recebido da
parte do ilustre e saudoso médico sanjoanense Df. Orestes de Freitas Braga, Chefe Local
do Posto de Saúde Estadual. Não poderia deixar de citar o nome do Df. João Gandencio,
eminente médico, que tanto nos auxiliou na assistência efetiva aos munícipes necessitados
e a pobreza em geral.

Desejo esclarecer que naquela altura do exercício do mandato de Prefeito Municipal
do histórico e abençoado município, pouco tempo sobrava-me para o convívio familiar,
pois os problemas eram contínuos, variados e imprevisíveis, o que obrigava-me a constantes
viagens à capital do Estado, a fim de lutar e conseguir o auxílio necessário do Executivo
Estadual na liberação de verbas e serviços que viessem beneficiar a coletividade sanjoanense.

Mas desejo também registrar que, apesar dos enormes encargos, sempre contei
com a compreensão e apoio de minha família e principalmente de minha esposa Ruth,
mãe de meus queridos filhos.

Hoje 14 de julho de 1987, leio nos jornais que "Triângulo quer sair de Minas e se
mobiliza."

A campanha pela separação dos municípios que formam o Triângulo Mineiro é
antiga e se repete de tempos em tempos por razões especificamente diferentes, mas a
vontade é a mesma, alegam os triângulinos que já foram paulistas, já foram goianos, são
mineiros e agora querem ser Estado Triângulino. A última campanha, salvo engano, foi
entre 1967 a 1968, tendo sempre razões circunstanciais para detonar a campanha, mas
sempre em nome do que era chamado separatismo causado por alegado descaso do governo
às reivindicações da rica região.

O governador da época, Israel Pinheiro, sentia-se sem meios financeiros para
atender os reclamos daquela região, com obras necessárias a sua infra-estrutura. No entanto,
durante o governo de Rondon Pacheco, homem de Uberlândia, diga-se de passagem,
muitas e as mais diversas obras foram implantadas na região triângulina.

Atualmente com a sofrível administração em todo território mineiro, durante o
governo Newton Cardoso e ao ensejo da elaboração da Nova Constituição Federal, volta
à tona o assunto da criação do Estado Triângulino, o que será um péssimo negócio para as
comunidades restantes no Estado de Minas Gerais, pois no território que se pretende
desmembrar é sem dúvida constituído de terras férteis e produtivas, as melhores em todo
solo mineiro.

Voltemos ao passado, precisamente a 1965.
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Cumprindo dispositivo de Lei, em fevereiro daquele ano, apresentei à Câmara
Municipal a minha prestação de contas referentes ao exercício anterior, que foi o meu
segundo ano de governo. Como sempre, adotei o método da franqueza e da verdade, certo
de que, numa democracia, não poderia ser outra a linguagem que se deve falar ao povo e
aos seus representantes. Na época lutamos com sérias dificuldades, principalmente no
exercício financeiro anterior, motivado por uma receita deficitária.

Tomava-se imperioso reformular em plano prioritário a situação financeira do
município, não poderíamos pensar em realizações futuras sem termos solucionado de uma
vez para sempre, com coragem, trabalho e dedicação a emancipação econômica do
município.

Dos termos adotados com aprovação da Câmara Municipal, um novo "Código
Tributário" veio consolidar as finanças da Prefeitura e do próprio município de São João
Del-Rei.

Nessas condições foi possível realizar, durante o exercício de 1966, obras públicas
com a presença da ação administrativa em todos os setores.

Bastaria mencionar a solução definitiva de abastecimento de água potável nos
distritos do município, graças ao programa de energia elétrica executado com objetividade
em todos os distritos sanjoanenses, pela ação do ilustre e saudoso homem público Ministro
Gabriel Passos, quando de sua passagem pelo Ministério de Minas e Energia, como também
as obras de prolongamento do cais do Córrego do "Lenheiro", a construção de vasta rede
de esgoto nos Bairros de Nossa Senhora de Fátima e Vila Santa Terezinha, para justificar os
trabalhos executados pela Prefeitura em seu relatório anual.

Merece especial destaque a obra que será realizada por intermédio do DNOS, em
concorrência pública, de um canal disciplinador no lendário Córrego do Lenheiro, que
atravessa todo o centro da cidade. Obra esta que somente foi possível graças à compreensão
do governo Castelo Branco, que atendeu àjusta reivindicação da Prefeitura Municipal. O
disciplinador do córrego virá também saneá-lo, evitando-se, na época da seca, focos de
pernilongos em razão das águas paradas em diversos trechos.
. Também merece destaque a construção do prédio do Grupo Escolar Inácio Passos,
Situado no Bairro do Bonfim, e o reaparelhamento da biblioteca municipal com estantes
de aço, mediante convênio como o Ministério da Educação.

Mereceu a nossa melhor atenção as reformas dos prédios das escolas municipais
localizadas nos distritos, seja em material escolar, como na qualidade do ensino.

Em resumo, com o advento do novo "Código Tributário", que melhorou
substancialmente a arrecadação municipal, a Prefeitura se fez presente em todos os recantos
do município prioritariamente, com a construção de rede de água e esgotos, calçamento
de vias públicas e conservação de estradas e pontes, interligando a sede aos distritos.
Praças e jardins públicos também receberam a ação governamental, seja pela conservação,
como igualmente pelo assentamento de diversos parques infantis, para lazer de nossas
crianças.

As atividades cívicas e culturais igualmente foram promovidas pela Prefeitura,
Coma vinda dos membros do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais durante a
semana de Tiradentes. Compareceram ilustres figuras, como: Dr. Copérnico Pinto Coelho,
Dr. Cândido Martins de Oliveira, Waldemar de Almeida Barbosa e Aires de Mata Machado
este Presidente da Academia Mineira de Letras, os quais proferiram palestras no auditóri~
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da rádio sanjoanense XYI - 7.
Na primeira quinzena de março de 1965, recebeu o município a honrosa visita do

Dr. Gabriel Carvalho, Digno Embaixador do Senegal.
Lembro-me que foi possível durante aquele exercício, aumentarmos

substancialmente os salários dos servidores municipais na proporção de mais de sessenta
por cento.

Não posso deixar de registrar que, em 14 de fevereiro de 1965, a Conferência
Vicentina de Nossa Senhora do Pilar completou o seu 90 aniversário de fundação, que foi
comemorado com solene missa, celebrada pelo Rev.mo Padre Almir de Rezende Aquino.

Igualmente, no dia 14 de abril do mesmo ano, compareci em companhia de minha
esposa e filha Sílvia à missa com "Libere-me", em comemoração ao centenário de
nascimento do ilustre Maestro João Evangelista Pequeno, que por mais de trinta e cinco
anos dirigiu e regeu a orquestra "Ribeiro Bastos", uma das glórias sanjoanenses no campo
da música.

Ainda no mês de abril, com a devida autorização da Câmara Municipal, efetuamos
entrega à Confraria de Nossa Senhora da Boa Morte, na pessoa do Sr. Djalma Assis seu
secretário, de diversos livros de assentamento daquela irmandade, que se encontravam em
poder da biblioteca municipal e que na verdade pertenciam à Paróquia de Nossa Senhora
do Pilar.

No mesmo mês de abril, precisamente no dia primeiro, integramos uma comissão
de mais de cem Prefeitos, para entrega ao Presidente Castelo Branco de um memorial,
solicitando a transferência para as Prefeituras de parte da arrecadação dos impostos de
renda e consumo.

Por uma gentileza dos membros da comissão, coube a mim expor e entregar ao
Presidente o memorial, em audiência realizada no Palácio da Liberdade.

Os Prefeitos foram apresentados ao Presidente pelo Governador Magalhães Pinto.
Sua Excelência recebeu a mensagem, prometendo estudar com interesse a pretensão.

O jornal "O Diário" editado em Belo Horizonte, no dia 02 de abril publicou a
seguinte notícia em comemoração do primeiro aniversário da Revolução de 1964.

"Guerra do Passado Mostrará Revolução".
Em cerimônia realizada no Salão Nobre do Ministério da Guerra, os altos chefes

militares, tendo a frente o Marechal Mascarenhas de Morais, apresentaram cumprimentos
ao Ministro Arthur da Costa e Silva, por motivo da passagem do primeiro aniversário da
Revolução de trinta e um de março. Em nome dos presentes falou o General Décio Palmério
Escobar, Chefe do Estado Maior do Exército, lembrou o General que em março de 64, o
país vivia dias angustiados e que o processo de subversão acelerava o ritmo e atingia
mesmo o auge. Minorias audazes e ativas enleiavam o poder público e preparavam febril
e afrontosamente a transformação do Regime Constitucional em Ditadura de Esquerda.

O Ministro da Guerra agradeceu a manifestação afirmando, à certa altura, que
assumia, juntamente com os demais companheiros do alto comando revolucionário, as
responsabilidades que colocaram sobre seus ombros a implantação do institucional, que
veio dar plenos poderes ao governo então constituído para que fosse iniciada a obra de
recuperação do país, afirmou categórico:

"Naquela época, ao fixarmos aquele prazo de seis meses, não imaginávamos que
a corrupção, a subversão, a destruição enfim, política, econômica, social, moral e financeira
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estavam comprometidas porque senão teríamos naquele momento fixado um prazo maior.
Creio mesmo que seriam necessários pelo mesmo dez anos de governo revolucionário
calcado naquele ato para a normalização da Nação Brasileira.

O Brasil estava sendo estraçalhado, esbulhado, assaltado e desconceituado pela
falta de autoridade, pela negligência dos homens públicos que em causa própria não
titubeavam em arrastar o país à falência.

Naquelas tormentosas horas, sentíamos a imperiosa necessidade de tomar uma finne
decisão. Maus brasileiros e maus políticos, a exemplo de outras situações de nossa história, mais
uma vez também tentaram acenar vantagens que poderiam os militares influir nos destinos do
país, a exemplo do que ocorreu em trinta quando foram feitos numerosos Tenentes-Interventores
comprometendo a disciplina que muito afetou a hierarquia militar. Desta vez não houve distorção
de situações porque todos integrados no seu espírito militar cumpriram o dever".

Disse mais o ministro Costa e Silva:
"O Exército é hoje o partido forte que o governo conta, para que jamais volte a

frutificar no solo pátrio a subversão e a corrupção (TRP)."
Achei interessante a transcrição da notícia, pois na realidade fatos históricos motivaram a
Revolução de 1964.

Voltando a março de 1965, recebi datado do dia dezenove, carta do insigne
teatrólogo brasileiro, Juracy Camargo, famoso pelas suas peças teatrais como: "Deus
lhe Pague", etc., e por conter referências elogiosas a São João Del-Rei e ao seu povo
achei por bem transcrevê-la:

Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, fundada em 27 de setembro de 1917 -
reconhecida como de utilidade pública federal pelo Dec. 4.092 de 04 de agosto de 1920.
Filiada à Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores.

Sede: Avenida Almirante Barroso, 97 - 3 andar
End. Teleg. SBAT - Rio
Rio de Janeiro - Brasil

Rio de Janeiro, 19 de março de 1965

Prezado Amigo e Conterrâneo Nelson José Lombardi.
Ao receber sua carta tive a sensação de estar realmente integrado na comunidade

sanjoanense. A generosa idéia de me inscrever na Irmandade do Santíssimo Sacramento,
completa o ato também generoso dos nossos amigos da Câmara Municipal, concedendo-me
o título de Cidadão, por outro lado, minha família exultou de contentamento diante da
perspectiva de assistir às comemorações da Semana Santa na "Sevilha Brasileira". Porque
assim, como eu, terá oportunidade de confraternizar com o povo boníssimo de São João Del-
Rei e de sentir o quanto é sincera sua gente perante a nossa religião.

Por tudo isso, apresso-me em devolver a proposta devidamente preenchida,
aguardando com ansiedade a solução definitiva, se não houver nenhum obstáculo
intransponível, aceitarei o seu convite e irei passar os dias santos na nossa cidade.

Rogo que muito me recomende à estima de todos os amigos e que abrace
respeitosamente sua senhora e beije as crianças, e ainda aceite o abraço fraternal do amigo
agradecido,

Juracy Camargo.
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P.S.: Gostaria de saber a importância de minha contribuição para a Irmandade,
afim de satisfazer imediatamente o compromisso."

Diga-se de passagem que Juracy Camargo teve o papel importante no Teatro
Brasileiro, principalmente na década de quarenta, pois as primeiras Companhias Teatrais
Brasileiras permanentes que surgiram, como a de Leopoldo Frois, para a qual colaboraram
Viriato Correa e Edvaldo Vianna e as Companhias de Procópio Ferreira, Jaime Costa e
outros, apresentaram diversas peças de autoria de Juracy Camargo.

Na abertura da Semana da Inconfidência de 16 de abril de 1965, realizada na
cidade de Tiradentes e em seguida em São João Del-Rei, presente o Governador Magalhães
Pinto e outras autoridades, em frente ao busto de Tiradentes na Avenida Rui Barbosa, fui
o orador oficial, pronunciando em síntese as seguintes palavras:

"ANação reverencia a memória dos Mártires e dos Heróis da Inconfidência Mineira. Há
182 anos eles regaram com seu sangue generoso o solo da Pátria, as sementes da liberdade. Vivia
ainda o Brasil atrelado à opressão colonial, que se tomara mais violenta e odiosa na Terra de Minas
Gerais. Escritores, poetas ejuristas, sonhavam com a emancipação de sua Pátria, foi entre eles que
o inconformismo cresceu até fulgurar nas explosões de rebeldia. Nesse grupo selecionado, cresceu
a figura de Joaquim da Silva Xavier, Alferes da Tropa Paga, conhecido por "Tiradentes" e foi sem
dúvida o que pagou omaior tributo ao crime de pensar num Brasil livre. Subia a força e nela padeceu
de morte natural como mandava dizer a Justiça Reinol; foi cortada a cabeça e teve o corpo
esquartejado.

O país evoca neste momento em todo Território Nacional, sobre o qual se projeta
a sombra gigantesca do Protomártir da Independência e nessa invocação reafirma a Nação
a sua fidelidade ao espírito dos poetas que deixaram de cantar, por um momento as bem
amadas, para substituí-Ias no seu amor a Pátria Brasileira, liberta, emancipada e digna.

Não poderia deixar de citar o perfil de mulher de Bárbara Eliodora, sanjoanense,
que, no transe supremo, não deixou que seu esposo se degradasse.

Cento e oitenta e dois anos transcorridos, o sonho floresceu numa primavera de
liberdade e agora mais do que nunca a Pátria Brasileira abriga e reverencia a memória de
seus heróis, passam os instantes árduos na história das Nações; ficam e contam apenas os
momentos radiosos, como o fez a glória perene dos Inconfidentes.

Hoje, 15 de julho de 1987, os meios de comunicação noticiam que o Bispo
brasileiro e sanjoanense Dom Lucas Moreira Neves, foi nomeado pelo Papa João Paulo 11,
Arcebispo de Salvador e novo primaz do Brasil. A comunidade sanjoanense alegra-se com
a notícia, porque Dom Lucas nasceu na histórica São João Del-Rei, tendo exercido diversos
cargos importantes do Vaticano.

Em maio de 1965, recebi em reunião solene do Lions Clube, o Diploma de Sócio
Fundador do Clube de São João Del-Rei e também o Cartão de Filiação Oficial no. 7.520
ao "The Internacional Association of Lions Clube".

O exercício do mandato de Prefeito Municipal na realidade deu-me a oportunidade
de retribuir com meu trabalho, visão e dedicação para com a comunidade sanjoanense,
tudo de maravilhoso que a mesma tinha me proporcionado, através da luta diária pelo
bem-estar meu e da minha família, mas, confesso, trouxe também inúmeros dissabores.

Somente para ilustrar relatarei o seguinte episódio:
No mesmo pleito eleitoral de 1962 foram eleitos também: Nicanor Neto Armando,

como Deputado Estadual e Celso Gabriel de Resende Passos, para a Câmara Federal.

220

No início, todos três eleitos pelo mesmo partido à União Democrática Nacional,
nos interessamos no sentido de trabalhar pelo bem-estar dos sanjoanenses. Mas,
infelizmente, por ocasião da implantação do novo "Código Tributário" no Município,
imediatamente tive de parte de Nicanor Neto Armando, diga-se de passagem possuidor de
diversos imóveis na cidade, veemente protesto. De nada adiantou explicar-lhe que se
tomou necessária a revisão dos impostos, por sinal aquém da realidade, para com o produto
da arrecadação, podemos solucionar os mais variados problemas pendentes e cuja
população estava reclamando a muitos anos uma definição por parte da Prefeitura.

Para surpresa de todos, sem mais e nem menos, o Sr. Nicanor Neto Armando, sem a
menor consideração, entra na justiça com um mandato de segurança contra a Prefeitura
Municipal.

O fato naturalmente aborreceu-me sobremaneira, pois estava habituado a lutar
contra adversários políticos, mas tomava-se desconcertante ter de defender a Prefeitura,
justamente pela ação despropositada de um companheiro de partido.

Mas, enfim, a luta estava travada e tivemos, em sinal de protesto, de encaminhar
uma representação àAssembléia Legislativa, pedindo a cassação do mandato do Deputado
Nicanor Neto Armando, aliás primeiro suplente empossado.

Na representação, alegamos que o Deputado tinha infringindo a Constituição
Estadual. Pois, de acordo com os artigos da referida, "era proibido ao cidadão investido de
mandato eletivo acionar ou patrocinar na Justiça ação contra o Poder Público."

Apesar dos aborrecimentos, tanto o mandato de segurança como a representação
foram arquivados pelos respectivos poderes, por falta de provas concretas.

Realmente, no início da implantação do Novo Código Tributário, como era lógico,
houve inúmeros protestos, mas tão logo iniciamos uma série de obras, principalmente de
saneamento básico nos bairros periféricos, acalmaram-se os ânimos e foi possível
trabalharmos em paz.

Mas tivemos igualmente momentos de grande alegria, não somente por ocasião
da inauguração de inúmeras obras, mas também como fatos acontecidos durante minha
administração, senão vejamos:

Um dos acontecimentos mais marcantes foi naquele ano, no início de junho, com
chegada em São João Del-Rei da autêntica imagem de Nossa Senhora Aparecida, cuja
recepção excedeu a expectativa.

Foi realmente uma apoteose de grande vibração, desde o Bairro de Matosinhos
até o Tijuco, a cidade engalanada recebeu a Sagrada Imagem. O povo superlotou
literalmente a Avenida Rui Barbosa para receber a Padroeira Rainha do Brasil; mais uma
vez a fé católica dos sanjoanenses deu uma demonstração de veneração e respeito à
nobre visitante.

Na qualidade de Prefeito Municipal, tivemos a magna honra de acompanhar a
Sagrada Imagem, que desfilou pelas vias públicas em carro aberto.

Outro episódio que não posso deixar de relatar foi o fato de, anualmente no mês de
junho, como convidado, participar do "Festival da Juventude" realizado na cidade de
Aiuruoca, terra natal de dois grandes amigos, o médico Júlio Sander de Queiroz e do
insigne poeta Dantas Mota.

Dantas Mota, jurista e poeta, nascido na vetusta cidade de Aiuruoca, no dizer de
Carlos Drumond de Andrade, "foi o moderno cavaleiro andante da jurisprudência a serviço
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de posseiros sem esperanças e principalmente um poeta social".
"Carece ler a poesia de Dantas Mota", disse certa vez Mário de Andrade.
A obra completa do poeta sob o título de "Elegias do País das Gerais", através dos

seus poemas, nos dá a impressão que é Minas dialogando conosco, com sua fala especial,
seu cigarro de palha, feito com fumo da roça.

Nas minhas idas e vindas em Aiuruoca, tive a felicidade de conviver com o ilustre
poeta, que considerava "a sua mui nobre Aiuruoca irmã e filho de São João Del-Rei",
conforme expressa em sua dedicatória em meu poder.

Nosso contato com aquela estimada comunidade foi realizado através do ilustre
sanjoanense Oranice Franco, jornalista, escritor e radialista de renome nacional.

E por ocasião de nossa participação no Festival da Juventude, levamos, para
abrilhantar a confraternização das duas comunidades, a magistral "Orquestra Sinfônica de
São João Del-Rei", acompanhada de numerosa caravana de sanjoanenses.

Os festejos duravam dois dias seguidos, iniciava-se com uma solenidade festiva, seguida
de representação teatral e depois varava-se a noite até o sol raiar, com um grupo de seresteiros,
que percorriam as vias públicas da cidade de Aiuruoca. No dia seguinte à noite realizava-se o
baile no Clube Recreativo Local, com a eleição da "Miss Aiuruoca".

Nesse entretempo, hospedamos em casa de ilustres famílias, durante o almoço e o
jantar saboreávamos pratos típicos da região, regados a vinhos finos também fabricados
no Município.

Devo confessar que foi em um desses festivais que pela primeira vez foi lançado o
meu nome para concorrer em futuro a um mandato de Deputado Estadual.

No dia 10 de junho, recebeu a cidade honrosa a visita de Dom Sebastião Baggio,
ilustre Núncio Apostólico. Na sua chegada na Avenida Rui Barbosa, presente ponderável
parte da população e autoridades, Sua Excelência foi recebido com grande aclamação,
queima de fogos e os sinos de todas as igrejas se fizeram ouvir.

Houve sessão solene na Câmara Municipal para entrega ao Núncio Apostólico e
Dom Delfim Ribeiro Guedes os títulos de Cidadãos Sanjoanenses. Na ocasião, depois da
palavra do Presidente da Câmara, saudei na qualidade de Prefeito Suas Excelências
Reverendíssimas, em nome do Município.

Lembro-me que o Senhor Núncio, ao agradecer, teceu uma bela imagem ao
comparar a cidadania que lhe outorgavam, com a cidadania do Apóstolo São Paulo, que
disse aos judeus: "Sou Romano." E nós, de certo modo, recebíamos também dele o
título de cidadãos de Roma, romanos pela nossa obediência ao Papa. Era evidente a
troca de cidadania.

No dia seguinte, durante a celebração da Missa Pontifical, o Senhor Núncio Apostólico
Dom Sebastião Baggio mandou que fosse lido o "Breve Papal", que elevou a Catedral da
Diocese de São João Del-Rei à dignidade de Basílica Menor, agregando-se à Basílica de
Roma.

No dia onze recebemos no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, às 17:30 horas, a
honrosa visita oficial de Sua Excelência o Núncio Apostólico. Na ocasião entregamos ao
Embaixador do Vaticano cópia do Decreto número 220 de 05 de julho de 1965, que
considerava Sua Excelência hóspede oficial do Município.

Hoje 16de julho de 1987, li a notícia que o insigne Presidente da Academia Brasileira
de Letras, Jornalista Austregésilo de Athayde, está prestes a fundar na cidade de Campos,
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Estado do Rio de Janeiro, uma Universidade de Estudos Superiores, para a formação de
homens políticos. A notícia é alvissareira, pois, realmente como político de muitos anos,
cheguei a conclusão que muitos homens públicos, quando eleitos principalmente para o
Congresso Nacional, na maioria entre os novatos, chegam sem nenhum conhecimento da
ciência política.

Como exigir como agora que está sendo elaborada uma Nova Carta Magna ao
Deputado Federal novato e sem experiência, no caso referido, improvisadamente chegar
aAssembléia Constituinte, se nada lhe foi ensinado; nem nas universidades, nem em outra
qualquer escola, sobre a capacitação de valores que compõem o organismo múltiplo e
variado de um povo de tantas diversidades como é o brasileiro no campo da ciência
política?

Uma Constituição é algo de muito sério, do que parece ingenuamente aos que
esperam da letra escrita o milagre da solução de todos os problemas sociais e humanos.

Daí a importância da ação do ilustre Austregésilo de Athayde, pois sua criação virá
cobrir enorme lacuna entre aqueles que desejam previamente preparar o jovem para o
exercício do mandato popular como homem político.

Lembro-me com imensa reverência que em agosto de 1965 fui convidado, na
qualidade de Prefeito da culta São João Del-Rei, a participar da solenidade efetuada pela
Academia Brasileira de Letras "Casa de Machado de Assis", em homenagem a um dos
maiores poetas brasileiros de todos os tempos. Gonçalves Dias, insigne poeta, numa época
em que todos estavam impregnados de manias européias, meados do século dezoito, descem
as riquezas brasileiras e seu índio.

Grande mestre das letras, está entre os primeiros poetas indígenas do Brasil, tendo
escrito o "Canto do Guerreiro", o "Canto do Piaga", o "Canto do Índio" e vários outros do
mesmo gênero, exaltando a bravura do índio brasileiro.

Mas, ao nosso ver, a mais bela entre as poesias de Gonçalves Dias é sem sombra de
dúvidas a "Canção do Exílio", escrita quando ainda estudante em Coimbra, em Portugal.
Letras e versos maravilhosos, principalmente pela sua alta expressão nostálgica da saudade
da Pátria distante.

"Minha terra tem palmeiras
onde canta o sabiá;
as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá..."
A primeira estrofe da poesia do insigne poeta virou com o tempo até os nossos dias

marca poética do Brasil, tal a beleza de sua rima: "Tudo aqui é diferente. As árvores, os
pássaros e seus cantos e a palmeira onde o sabiá sempre cantou."

Morreu o poeta em 03 de outubro de 1864, num naufrágio, quando regressava ao
Brasil, portanto, foi profético no seu poema.

Não poderia deixar de registrar igualmente carinhosa mensagem recebida do ilustre
Cardeal Mineiro, Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, uma das pérolas mais vivas do
cardinalato brasileiro, datada de 14 de agosto de 1965 e na época Cardeal Arcebispo de
Aparecida - São Paulo.

"14/08/196
Ex.mo e Prezado,
Senhor Prefeito Nelson José Lombardi
São João Del-Rei
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Tive muita honra e alegria ao receber hoje, trazida por mãos do Senhor Vereador
Geraldo da Silva, a estimada carta de Vossa Excelência a mim dirigida, em data de nove do
corrente.

Agradeço-lhe a gentileza de suas palavras de contentamento, seu e de todo o
católico povo de São João Del-Rei, pela visitação da milagrosa Nossa Senhora da
Conceição Aparecida a essa principal cidade mineira, de que Vossa Excelência é digno
Prefeito Municipal.

Muito de coração mando a minha bênção, por intercessão da celestial Padroeira
do Brasil à querida cidade e ao Município de São João Del-Rei.

De Vossa Excelência, o coestaduano e amigo,
Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta
Arcebispo de Aparecida."

Em 27 de outubro foi publicado o Ato número 2, que extinguia os partidos políticos
existentes no país. Partidos tradicionais como União Democrática Nacional- UDN; Partido
Social Democrático - PSD; Partido Trabalhista Brasileiro; Partido Republicano - PR, e
tantos outros.

Em 13 de novembro de 1967, o governo Castelo Branco, seguindo rígida política
anti-inflacionária, criou o "Cruzeiro Novo", cortando alguns zeros da moeda, como forma
de reduzir o impacto psicológico da inflação.

Em 24 de novembro, Ato Complementar número 4, foi instituído no Brasil o
Sistema Bipartidário, com a criação da Aliança Renovadora NacionaI, "ARENA", que deu
sustentação ao governo da Revolução e do Movimento Democrático Nacional - MDB,
que foi partido da oposição.

Em 26 de novembro do mesmo ano, recebi carta do então Frei Dominicano - Lucas
Moreira Neves - Padre hoje Cardeal Primaz do Brasil, na qual, com real emoção, acusava o
recebimento do ofício da Prefeitura sanjoanense, comunicando a resolução que deu o nome
de seu pai o "Maestro Telêmaro Neves" a uma das vias públicas da cidade.

Em 02 de Dezembro, na cidade de Resende, no Estado do Rio de Janeiro, em
solenidade promovida pela Academia Militar de Agulhas Negras, fui agraciado com a
medalha daquela Corporação, por serviços prestados. Presentes entre outras altas
autoridades civis e militares, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República Humberto
de Alencar Castelo Branco.

No dia 08 de dezembro daquele ano, realizou-se em Roma o encerramento do
Concílio Vaticano II, tendo participado com um de seus componentes, entre outros, o
Bispo Diocesano de São João Del-Rei Dom Delfim Ribeiro Guedes.

O Concílio Vaticano II abordou as vinculações entre os diversos ramos da fé cristã
e suas relações com a sociedade secular e com as instituições não-cristã, avançando em
direção a uma posição ecumênica. Na ocasião, pelo Papa Paulo VI foram divulgadas duas
encíclicas: "Mês de Maio" sobre a Virgem Maria, e "Mysterium Fidei" sobre a Eucaristia.

Ainda em dezembro, precisamente no dia nove, o Senhor Presidente da República
sancionou a Lei no. 4.897, que declara Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, patronO
da Nação Brasileira.

Em 27 do mesmo mês, recebi, entre muitos votos de feliz Ano Novo, uma mensagem
do ilustre Poeta Sanjoanense por adoção Castanheiro Filho, que desejo registrar:

'.
UMA JANELA PARA O PASSADO

"Reminiscências" NELSON JOSÉ LOMBAR DI

"Ao ilustre amigo e esforçado Prefeito Senhor Nelson Lombardi e à sua
Excelentíssima família, desejamos um Ano Novo de muita saúde e paz, bem como a
continuação da excelente administração de que a cidade tanto vem aproveitando.

São João Del-Rei, 27 de dezembro de 1965.
T. Castanheiro e Senhora."

Igualmente na véspera do Ano Novo de 1966, foi divulgada pela rádio e jornais
locais a seguinte mensagem de minha autoria:

"À véspera de um novo ciclo no correr do tempo, quero dirigir-me a todos os meus
Munícipes, para comunicar-lhes bem como palavras de justificada esperança nos dias que
amanhã começaremos a viver.

Este é o grande instante para o desanuviamento dos espíritos, para a conciliação
dos corações, para o abandono dos ressentimentos, para o sepultamento dos ódios e das
prevenções. Este é o momento de convocar todos quantos sejam ou possam vir a ser úteis
à tarefa de contribuir para que a nossa São João Del-Rei tenha mais tranqüilidade e
estabilidade, para prosseguir na jornada pelo destino da Pátria, aperfeiçoando as suas
instituições, melhorando as condições de vida dos brasileiros que ainda não se integraram
nas belas perspectivas que temos o dever e o direito de desejar para toda a comunidade
nacional.

Sei perfeitamente que a insatisfação cresce em todas as camadas populares, em
fase do incontrolável e incessante aumento do custo de vida; São João Del-Rei, cidade
essencialmente operária, sofre as agruras deste grande mal nacional. De todos, é este o
mais grave problema que aflige os municípios brasileiros. Se não conseguirmos dominar
o aumento do custo de vida, de nada valerá tudo mais, pois, durante o ano de 1966 que se
aproxima a concentração dos esforços de todos, governo e povo, no combate permanente
e objetivo ao agravamento do custo de vida, problema fundamental para todos os brasileiros
e do qual pode depender a própria sobrevivência das nossas instituições democráticas.

De outro lado, durante o ano de 1965 que se finda, em nosso Município temos
procurado, com a ajuda de Deus e dos bem intencionados, intensificar objetivamente o
progresso de nossa São João Del-Rei, com a realização de uma série de obras vitais para o
seu desenvolvimento e nesta hora aproveitamos para convocar o testemunho dos
sanjoanenses, como prova de nosso trabalho diário em prol da realização de uma
administração benéfica, de fecundos resultados para o Município e o seu povo.

Ano que ora finda, trabalhoso e agitado, mas de suas horas incertas saímos
~evigorados na decisão de continuarmos unidos, caminhando firmes para os nossos
Irrevogáveis objetivos. Nenhum motivo de temor nos assalta no instante em que
transpomos o limiar de 1966. Com a ajuda de Deus quero expressar a todos os meus
m~n~cipes, da cidade do campo, que nada deterá a marcha desta terra que teve a
fe~lcldade de ver nascer o Pro tomártir "Tiradentes". O seu destino histórico será sempre
alIcerçado nos seus foros de civismos, do progresso e desenvolvimento. De mim,
como seu Prefeito, só um apelo constante ouvirão: O apelo à união, à ordem, ao
trabalho, à amizade e a paz.

Esta, meus munícipes, é a mensagem que desejo transmitir-lhes nos derradeiros
momentos do ano de 1965 e que estou certo, será recebida com integral consonância em
seus corações.
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Em nome de São João Del-Rei, em nome de nossas tradições cristãs, rogo a Deus
para que derrame suas bênçãos sobre o bravo e ilustre povo sanjoanense; que conceda, em
sua infinita compreensão, as maiores felicidades a cada lar deste Município, para que
possamos todos, irmanados no mesmo ideal, lutar pela grandeza da Pátria comum, cujos
altos destinos haveremos de construir com trabalho e fé, a fim de tomá-la cada vez mais
forte, mais justa e mais independente.

São João Del-Rei, 30 de dezembro de 1965.
Nelson José Lombardi - Prefeito."

Hoje, 14 de junho de 1987, interrompo de novo as "Reminiscências", para comentar
as notícias do dia sobre nova tentativa do governo José Sarney, através do "Novo Cruzado",
de freiar a inflação e reequilibrar a economia do país.

Em março de 1986, com o "Plano Cruzado", o Brasil acreditou num slogan, "Tem
que dar certo". Na sexta-feira da semana passada, no Palácio do Planalto, quando o
Presidente e o Ministro Luiz Carlos Bresser lançavam mais uma reforma econômica, ficou
na mente do povo uma outra impressão, ou seja: "Será que vai dar certo?". Sarney e seu
Ministro estavam tensos. O Presidente apareceu três vezes em cadeia nacional de televisão,
numa só noite.

O plano previa o congelamento de todos os preços e salários por noventa dias,
aumento de tarifas dos serviços públicos e a promessa às suspensões das despesas por
parte do governo.

Como em todas as reformas, pacotes e congêneres, o Novo Cruzado tem uma
receita que se mistura o certo, o provável e o possível. De certo só há duas coisas, numa,
a mais certa de todas, o governo vai arrecadar mais dinheiro do sofrido contribuinte
através de rude aumento de tarifas de energia elétrica e de preços de combustíveis e aço.
Noutra, o gatilho (expressão dos tempos atuais) acaba e no seu lugar entra uma fórmula
matemática que na melhor das hipóteses deverá significar perda nos salários dos
trabalhadores.

Desejo comentar também que, em menos de três anos de governo, José Sarney já
efetuou a troca de três Ministros da Fazenda. Em 1985 começou a governar com o velho
Cruzadinho, em julho, lançou o Cruzado II em novembro e agora, em 1987, vem o Cruzado
Novo.

Em pronunciamento através da televisão o Presidente fez um gigantesco esforço
para justificar cada uma das mudanças como parte de uma estratégia econômica. Mas,
infelizmente verifica-se que o referido dirige a crise econômica através da insensibilidade,
desesperos e choques.

Entretanto, neste admirável mundo novo, a ciência avança cada vez mais. De um
lado novas descobertas possibilitam ao homem solucionar conflitos e superar limitações
como ele jamais pensou! Bebê de proveta e inseminação artificial são duas realidades que
fazem parte do nosso dia-a-dia, ajudando a vida brotar fora dos métodos convencionais.
Mas se por um lado a ciência avança, por outro não se pode esquecer da sombra da moral
cristã que herdamos. O método de inseminação artificial e a criação do bebê de proveta
ainda geram acirradas polêmicas, dividindo dois grupos: de um lado a igreja e sua reconhecida
moral cristã, de outro, os pesquisadores, cientistas e as constantes evoluções da ciência.
Enquanto a Santa Fé condena a procriação "In Vitro", a pesquisa científica avança
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inexoravelmente, atingindo a vida do homem moderno.
Desejo também registrar que, apesar do avanço científico e tecnológico,

principalmente no setor eletrônico, estamos vivendo no mundo e, particularmente, no
Brasil, uma escalada constante e agressiva no campo das drogas, dos crimes e dos seqüestros,
nova modalidade de extorquir dinheiro.

Se não houver providência enérgica de parte dos órgãos de segurança, dentro em
breve este país deverá virar outra "Chicago", cidade dos Estados Unidos, que de 1925 a
1935, foi a melhor do mundo para os afamados "Gangsters" que gostavam de viver
perigosamente sob o império da violência e que, aproveitando-se da "Lei Seca", como os
famosos "AI Capone e Scarface", que formando organizadas "Quadrilhas", aterrorizavam
a população da velha Chicago.

Chega de divagações, voltemos às reminiscências:
O ano de 1966caracterizou-se pelos constantes golpes militares, que derrubaram diversos

governos constituídos principalmente no continente africano, mas também pela independência
de diversas Nações, como a Ilha de Barbados, Guiana, Btsuana, Besoto e tantos outros.

No início daquele ano, a Lei n° 836, que orçou a receita e fixou a despesa do
Município de São João Del-Rei para exercício, importou em trezentos e vinte milhões de
cruzeiros "antigos". Diga-se de passagem, como exemplo, que a remuneração do Prefeito
na época mensalmente importava no valor de vinte cruzeiros antigos.

A pobreza financeira da Prefeitura era evidente, em comparação com os mais
variados encargos. Lembro-me perfeitamente que para sobreviver na qualidade de Prefeito
Municipal e tratar de minha família numerosa, durante o meu mandato, foi necessário
dispor de diversos bens materiais, amealhados anteriormente durante o meu período
empresarial.

Mas, com a graça de Deus e o firme propósito de servir o povo da nobre comunidade,
com grande idealismo e sacrifício da minha esposa e filhos adorados, conseguimos
sobreviver aquele período de apertos financeiros.

Em 03 de janeiro de 1966, recebi uma belíssima carta do ilustre poeta Castanheira
Filho, comentando a minha mensagem de fim de ano aos munícipes e que abaixo transcrevo:

"São João Del-Rei, 03 de janeiro de 1966.
EX.mo Sr. Nelson Lombardi.
D. Prefeito Municipal.

Saudações,
Com muito prazer recebi um exemplar da substanciosa mensagem que V.S. dirigiu

aos meus munícipes, prestando à opinião pública esclarecimentos referentes à sua próspera
administração que fundou.

São dignas de encômio as palavras de moderação, paz e conciliação que leva a
todos os cidadãos, no sentido de que se esqueçam ódios e prevenções inúteis, em benefício
do progresso de que tanto carece a nossa cidade, para que possa ela, ativa e feliz,
acompanhar a marcha das outras terras que florescem no estado.

Essas palavras eloqüentes em boa hora devem ecoar no coração do povo
sanjoanense, culto, hospitaleiro e bom, fazendo com que se modere a política de
ressentimento prejudiciais, num congraçamento de paz e harmonia, de ideais elevados,
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NELSON JOSÉ LOMBARDI

para um trabalho produtivo em prol da nossa coletividade.
Resultado da sua administração, Senhor Prefeito, aí está nos olhos de todos,

atestando a sua capacidade, o seu amor à terra que o elegeu, o seu trabalho constante, e
nesse resto de seu mandato, muito há de ainda realizar, para completar, de maneira brilhante,
o programa que traçou e vem desempenhando a contento geral.

Que Deus continue a ampará-lo no desempenho da sua árdua missão e, ao deixar
o cargo assumido perante o povo que o escolheu nas umas livres, possa V.S. voltar à sua
vida privada, com a consciência tranqüila, certo de não ter faltado às promessas que fez ao
eleitorado independente.

Sinto-me feliz em poder dirigir-lhe estas palavras despretensiosas, ditadas pela
justiça e pelo grande amor que tenho à nossa querida São João Del-Rei.

Com elevada consideração, do amigo certo, Castanheira Filho."

Outra resposta à minha mensagem, e que muito me comoveu, porque veio
assinada por meu colega de edilidade Mozart Novaes e que, apesar de militar
politicamente em campo oposto, achou por bem responder aos meus anseios em benefício
dos sanjoanenses.

São João Del-Rei, 10 de janeiro de 1966.
EX.mo Senhor Prefeito Municipal.

Recebi que respondo a mensagem de Vossa Excelência, trazendo-nos em conteúdo
palavras cordiais, de paz e "conciliação dos corações, para abandono dos ressentimentos
e sepultamento de ódios e prevenções", no dealbar de uma nova era, no calendário e na
vida, cujo novo ciclo deve iniciar-se de modo propício e com vaticínios de bem-estar
social e realizações de engrandecimentos do município, da Pátria e dos homens.

Jamais fugimos, em nosso plano de ação e normas de vida, a esse desiderato sadio
que, infelizmente, nem sempre encontra agasalho até mesmo em homens de grande
responsabilidades a quem nos cumpre seguir e imitar.

Louvada a delicadeza de sua mensagem, espero que o pensamento de Vossa
Excelência ecoe de modo simpático e reflita proveitosamente na alma coletiva
sanjoanense.

De nossa parte, com agradecimentos, almejamos à sua administração, trabalho
fecundo em prol do município que escolheu Vossa Excelência, democraticamente, para a
alta investidura de Chefe do Executivo Municipal.

Atenciosamente,
Mozart Novaes
Delegado do SESI."

No dia vinte e seis de janeiro, recebi do Governador Magalhães Pinto o seguinte
"Radiograma" .

"De Belo Horizonte, número 2.493, 26/01/66, 22 horas.
Nelson Lombardi
Prefeito Municipal de São João Del-Rei.
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Tenho satisfação comunicar-lhe Senhor Governador Magalhães Pinto Vg solicita
Vossencia obséquio representá-lo solenidade inauguração Balneário Águas Santas a se
realizar Domingo Vg conforme programa por Vossencia Pt.

Saudações,
Mário Fontana
Chefe Cerimonial Palácio Governo

Realmente, um dos fatos auspiciosos acontecido durante a minha gestão frente a
Prefeitura foi a inauguração pela Hidrominas do Novo Complexo Balneário de Águas
Santas, localizado no vizinho município de Tiradentes.

Naquele Domingo, presente o Presidente da Empresa Dr. Amadeu Andrade, Prefeitos
da região e sob as bênçãos das instalações realizadas pelo Rev.mo Dom Delfim Ribeiro
Guedes, Bispo da Diocese de São João Del-Rei, foi por mim, na qualidade de representante
do EX.mo Governador, feito o corte da fita, dando como inaugurado o Balneário. Na ocasião
usaram a palavra o Senhor Bispo, o Presidente da Hidrominas, o Prefeito de Tiradentes e,
encerrando, pronunciei algumas considerações em nome do Governador do Estado.

No dia 26 do mesmo mês, estive em companhia de Ruth, minha querida esposa,
meu saudoso pai e meu sogro Waldemar, na sede da Sociedade de Concertos Sinfônicos de
São João Del-Rei, para receber em solenidade os agradecimentos da Diretoria da referida,
pela destinação de verba em favor da sociedade, no orçamento financeiro da Prefeitura,
para o exercício de 1966.

Ao ensejo, tivemos oportunidade, mais uma vez, de ouvir e aplaudir conjunto
orquestral de violinos, formado por partes dos integrantes da famosa Orquestra Sinfônica.

Precisamente naquele período, houve uma grande transformação política em São
João Del-Rei, com a instituição do partidarismo.
. Com o falecimento do ilustre Ministro Gabriel Passos, que, por seguidas eleições,

fOI o Deputado Federal votado pela facção udenista local, seu filho Celso Gabriel de
Rezende Passos, eleito Deputado Federal, passou como era natural a ser representante
nosso no Congresso Nacional, juntamente com Tancredo Neves, representando o grupo
pessedista sanjoanense.

Aconteceu que, com a extinção dos velhos partidos políticos e a criação da ARENA
e MDB, tínhamos tanto a situação como a oposição de optarmos por uma das duas siglas
partidárias novas.

O Deputado Celso Passos naquele momento, líder natural da nossa facção,
revoltado com as inúmeras cassações dos mandatos de diversos congressistas, por atos de
governo revolucionário, induziu o nosso grupo composto por inúmeros bravos
companheiros, como Oreste Braga, Afonso Nogueira, José Carvalho Teixeira, Getúlio
Guilherme Silva, Renato Nogueira, Adenor Simões Coelho, Sebastião Cintra, Wilson O .
de Oliveira e inúmeros correligionários, a nos filiarmos ao Movimento Democrático
Brasileiro, por incrível o mesmo partido político de nossos adversários local.
. Houve na ocasião grande relutância e discussão a respeito do posicionamento e

o:l~ntação de Celso Passos, e o pior aconteceu, o nosso grupo, que sempre foi unido,
dividiu-se: uma parte inscreveu-se no MDB, fiel ao Deputado Federal e a outra fundou o
diretório da ARENA local.
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Eu, como Prefeito e candidato a Deputado Estadual, proclamando principalmente
pelos sanjoanenses e companheiros dos Municípios vizinhos, fiquei em UI~a situação
realmente difícil, mas finalmente fiel à orientação de Orestes Braga, antigo colega
partidário e de vereança, juntos optamos por seguir Celso Passos, inscrevendo-nos no
MDB, embora cientes que em futuro teríamos sérias dificuldades, pois já naquela época
Tancredo Neves líder do MDB local gozava de grande prestígio nacional e como
conseqüência seríamos irremediavelmente anulados partidariamente.

O fato em si na época não era novidade, porque na maioria dos municípios
brasileiros, tanto em um como no outro partido, criou-se para conviverem partidariamente
-ARENA 1 e 2, MDB 1 e 2 e às vezes 3.

Bem, paralelamente à minha gestão à frente da Prefeitura do nobre Município de
São João Del-Rei, era voz corrente que eu deveria candidatar-me ao mandato eletivo de
Deputado Estadual, pois a nossa facção não tinha representante na Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, o que tomava difícil a convivência reivindicadora junto ao
Governo Estadual.

Lembro-me com muito afeto que os maiores entusiastas de minha futura
candidatura à Assembléia Legislativa foram meu saudoso sogro Waldemar Gomes Ribeiro
e, por incrível que possa parecer, meu estimado tio João Lombardi, que embora apoiando
Tancredo Neves, acreditava no meu futuro trabalho na Assembléia. Muito fiquei devendo
moralmente às duas figuras do mais alto quilate.

Em 07 de fevereiro de 1966, como de praxe legal e obrigatório, enviei a Câmara
Municipal relatório de minha gestão no cargo de Prefeito do Município, referente ao ano
findo de 1965, demonstrando na oportunidade que estava através dos representantes do
povo. prestando contas ao próprio povo.

Na exposição ressaltei que as obras empreendidas não obedeceram á inspiração
das circunstâncias, mas sim, tanto quanto possível, ao planejamento que estimulou a
nossa administração, obedecendo a um plano diretor previamente estabelecido durante
nossa campanha ao exercício da função de Prefeitos.

Ainda na mensagem, traduzia a filosofia de nosso governo, cujos fundamentos
foram alicerçado na valorização da pessoa humana, respeitando os seus direitos e
liberdades, o combate a ignorância, a doença e a miséria.

Entre as obras de maior repercussão naquele exercício findo, poderemos citar:
A construção da rede de esgoto em diversos bairros periféricos; prolongamento

dos cais do córrego do Lenheiro; canalização do córrego do "Segredo"; ligação
rodoviária entre o Bairro Matosinhos e a MG-60, via de grande fluxo econômico;
calçamento de vias públicas em mais de trinta mil metros quadrados; vacinação e
administração de vermífugos no meio Rural; construção de pontes rodoviárias; início
da construção do canal disciplinador no "Córrego do Lenheiro", obra esta planejada
pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento; construção de prédios escolares
municipais na Colônia do Marçal; construção do prédio Escolar Estadual "Inácio
Passos"; reaparelhamento da Biblioteca Pública Municipal e início da construção,
em convênio com o Estado, do prédio que até hoje abriga o Colégio Normal Oficial
"Cônego Osvaldo Lustosa" no alto do "Guarda Mor", bairro florescente na época e,
finalmente, o prédio do Grupo Escolar Dr. Antônio Pinto Coelho, também em convênio
com o Estado.
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Em 19 de abril de 1966, recebemos de parte do ilustre Monsenhor Almir de Rezende
Aquino, Pároco da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, expediente agradecendo
com elevado júbilo a comunicação da assinatura do convênio entre a Prefeitura com o
Ministério da Educação, para construção do prédio que abrigará o Grupo Escolar do
Bairro Senhor dos Montes.

Em cinco de maio do referido ano, assinamos Decreto de n° 269, denominando
uma das vias públicas da cidade "Farmacêutico Desidério Rodarte".

Na inauguração da Placa de homenagem ao saudoso extinto, o seu filho General
Rafhael Rodarte pronunciou vibrantes palavras de agradecimento ao Prefeito pela feliz
lembrança do nome de seu pai, tecendo na oportunidade considerações em tomo de sua
vida exemplar no Exército, de sua profissão de farmacêutico.

Os jornais da época assinalaram os acontecimentos que devo registrar. Primeiro, a
realização do Congresso Mundial Judaico, em Bruxelas na Bélgica, promovendo o
entendimento Cristão-Judaico. A outra foi o falecimento do Ex-Presidente da República
Venceslau Brás, no dia 15 de maio.

Ainda no mês de maio, recebeu a cidade os Reverendíssimos Padres Missionários,
os quais foram recepcionados à porta da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar,
eventos que estivemos presentes.

No dia vinte e um de maio, o jornal "O Globo" publicou a seguinte nota:
"O Puxador Queria Ser Importante", como manchete e mais abaixo seguia a

notícia; "O ladrão de automóveis José Alves Moreira, preso por ordem do Juiz da Décima
Vara Criminal, nenhum parentesco tem com o Prefeito de São João Del-Rei, ao contrário
do que declarou na polícia, José Alves, membro da quadrilha de "Valdir Orelhinha",
costuma se apresentar como parente de políticos e da última vez disse que era cunhado
do Prefeito daquela cidade mineira. O único cunhado que aquela autoridade possui é o
Capitão do Exército Antônio Gomes Ribeiro, que foi à polícia retificar a capciosa
informação do "Puxador".

Comentário nosso: Coisas da vida e principalmente quando no exercício de uma
representação pública, estamos sempre sujeitos a episódios como o descrito acima.

No fim do mês de maio, realizou-se na sede do Município o "Encerramento das
Santas Missões".

No dia dezesseis de junho, foi celebrada uma Santa Missa em comemoração dos
250 aniversários da fundação da venerada Irmandade de São Miguel e Almas, uma das
mais antigas e tradicionais da história religiosa do vetusto Município.

Em vinte e oito do mesmo mês, chega-nos a notícia do Golpe de Estado na vizinha
Argentina. O general Juan Carlos Ongania derruba do governo o Presidente Arturo Illia.

No dia 05 de julho, festivamente inauguramos a nossa Estação Rodoviária
Municipal, com a denominação de Prefeito Nascimento Teixeira, um dos mais
dinâmicos e ilustres Prefeitos do histórico Município. Com a demolição do antigo
prédio e a construção de nova e espaçosa rodoviária, melhoramos o fluxo de demanda
à nossa cidade, proporcionando melhor conforto no embarque de passageiros.
Durante a construção da citada rodoviária, verificamos que o tempo passava e as
obras prosseguiam lentamente, como tínhamos somente cento e vinte dias para
terminar a construção, chamamos em nosso gabinete o engenheiro e o mestre de
obras, com o fim de agilizarmos a obra em andamento. Inicialmente disse o mestre
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de obras que seria impossível em prazo curto terminar a obra, no que foi seguido
pelo engenheiro responsável. Mas, justamente naquele ano, veio-me na mente uma
solução salvadora Perguntei aos referidos qual o obstáculo para conclusão no prazo
estabelecido. Respondeu-me o engenheiro que era a questão do prazo curto marcado
para a inauguração, que estava correndo contra o tempo. Pensei e repensei e disse-
lhe:

"Pelo que consta estamos trabalhando diariamente somente oito horas, portanto
autorizo a contratação de mais turmas e dessa maneira em vinte e quatro horas de trabalho
contínuo terminaremos na data prevista a construção". E assim foi realizado,
proporcionando a conclusão da obra e sua inauguração antes do prazo de minha
descompatibilização do Cargo de Prefeito Municipal para poder concorrer às eleições
eletivas daquele ano.

Outra obra que não poderia deixar de citar foi o início da construção do Monumento
aos Ex-Combatentes Mineiros, cuja solenidade do lançamento da Pedra Fundamental
realizada na "Praça Expedicionário" teve como Presidente o Marechal Ciro do Espírito
Santo Cardoso.

A Prefeitura, em convênio com o Estado, que repassou parte da verba, cumprindo
determinação do Artigo 24 das disposições da Constituição Estadual, levando em
consideração que a cidade foi um dos berços da Força Expedicionária Brasileira da
Segunda Guerra Mundial, pôde realizar a obra.

Foi nomeada uma comissão composta do General Carlos Ribeiro Campos, Majores
Waldemir Francia, Cleto Palhares, todos Ex-Combatentes da Segunda Guerra Mundial,
para, sobre a presidência do primeiro, coordenarem as obras de construção do Monumento,
que seria um exemplo aos nossos jovens que em futuro, inspirados nos atos heróicos do
passado, saberão lutar se necessário em defesa de nossa Pátria e principalmente da liberdade
dos povos livres e democráticos.

Em vinte e três de julho do mesmo ano, ainda como Prefeito, fui à cidade de
Aiuruoca, chefiando um caravana de músicos e autoridades sanjoanenses, acompanhado
inclusive de minha filha Sílvia, para participarmos da festa anual da "Juventude" e ao
mesmo tempo homenagearmos em noite de arte, aquela amiga cidade.
Lembro-me que antes de iniciar-se o repertório musical, no palco do Cine Teatro local,
pronunciei algumas palavras, resumidas no seguinte:

"São João Del-Rei, através de sua música, vem trazer sua emotiva homenagem ao
querido povo desta histórica Aiuruoca.

A amizade entre essas duas tradicionais cidades mineiras data de longo tempo e neste
momento venho reafirmar os fraternais laços afetivos os sanjoanenses e os aiuruocanos.

A Prefeitura e os músicos de São João Del-Rei, sentem-se honrados em manifestar
seu apreço a esta mui cara cidade".

Programa musical foi assim constituído de: Orquestra Sinfônica Sanjoanense e
respectivo Coral, sob a regência dos maestro Dr. Pedro de Souza e professora Maria Estela Vale.

No encerramento usou da palavra o ilustre poeta Dantas Motta, que em brilhante
oração agradeceu a homenagem que São João Del-Rei prestou à nobre cidade de Aiuruoca

e ao seu povo.
Em dez de agosto, tive a honra de entregar aos ilustres Vereadores da Câmara

Municipal e ao povo do vetusto e histórico Município de São João Del-Rei um breve
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relatório referente às obras realizadas durante a minha administração nos exercícios de
1963 a 1966.

Na exposição, procurei consignar não só as obras realizadas, mas também os
fatos de maior relevo acontecidos naquele período. Na mesma, fiz sentir aos Vereadores
e ao povo que tinham sido muitas as dificuldades enfrentadas para a realização de
uma administração voltada para o interesse e as necessidades dos munícipes, mas de
outro lado, procurei, com a ajuda de Deus e dos bem intencionados, intensificar
objetivamente o progresso de São João Del-Rei, com a realização de uma série de
obras vitais para o seu desenvolvimento. Naquela hora, aproveitava para invocar o
testemunho dos próprios sanjoanenses, como prova de meu trabalho diário, em prol
da realização de uma administração benéfica de fecundos resultados para o Município
e seu apoio.

Novamente, como no início de minha campanha como candidato ao cargo de
Prefeito, em que entreguei ao povo a minha "Plataforma de Governo", entregava através
daquele relatório, na realidade a minha prestação de contas, de tudo que foi possível
realizar em benefício da ilustre comunidade.

No dia 14 de agosto de 1966, em festiva solenidade devido a necessária
descompatibilização exigida por lei, renunciei ao cargo de Prefeito Municipal para dar
início a minha campanha como postulante ao mandato eletivo de Deputado Estadual.

A solenidade realizada no salão nobre da Prefeitura revestiu-se de grande emoção,
pela imensa massa popular presente.

Na ocasião, lembro-me bem, presentes minha esposa Ruth, meu pai, mamãe, meu
sogro Waldemar, meus queridos filhos, vereadores, autoridades e todos os meus auxiliares
de administração. Em clima de grande comoção pronunciei as seguintes palavras de
despedida:

"Sanjoanenses,
Ao término da minha gestão à frente dos destinos administrativos deste histórico

e glorioso município, quero transmitir-lhes a minha mensagem de agradecimento pelo
apoio e confiança recebidos durante o período compreendido entre os anos de 1963 a
1966, no qual compartilhei de suas alegrias e de seus anseios, e trazer-lhes neste final
minha palavra de confiança nos destinos de São João Del-Rei. Estou plenamente consciente
das dificuldades que atravessamos. Nada, porém, justifica o desânimo ou pessimismo, já
superamos por diversas ocasiões momentos difíceis, e na realidade vivemos em um
Município com excepcionais condições de crescimento, que tem sabido resistir a graves
crises e, apesar delas, tem registrado sucessivas conquistas no plano econômico, no plano
cultural, no plano social, no campo de civismo. Civismo sim, porque foi um dos meus
objetivos, como patriota, reverenciar as datas magnas de nossa Pátria, procurando incutir,
principalmente nos jovens em formação, o amor a São João Del-Rei, a Minas e ao Brasil,
e, sobretudo, foi possível fazê-lo devido à fé autêntica de seu povo trabalhador, amante da
liberdade e das instituições democráticas.

Durante toda minha administração que ora se finda, procurei com a ajuda de Deus
e dos bem intencionados, trabalhar objetivamente no sentido de intensificar o progresso
de São João Del-Rei, realizando uma série de obras vitais para o desenvolvimento e bem
estar de seu povo. Neste sentido, convoco mais uma vez o testemunho dos meus munícipes,
como prova real de meu esforço e trabalho diário em prol de uma administração benéfica,
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de excelentes resultados para o Município e para o seu povo.
E com este pensamento, deixo hoje a administração municipal, na certeza de ter

cumprido honrosamente o meu mandato, passando ao meu futuro sucessor uma Prefeitura
com as finanças regularizadas, perfeitamente equilibrada com as necessidades da
comunidade e, acima de tudo, posso expressar neste momento histórico, sem receio de
errar: Como sinônimo de "Trabalho e Eficiência", haja visto a construção recente do
prédio da rodoviária local, que foi iniciado e concluído em 12ldias, tempo "record" para
o vulto da obra.

Chamo a atenção também dos sanjoanenses para o fato de que, quando candidato
ao cargo eletivo de Prefeito Municipal, entreguei ao povo um impresso que continha
um programa mínimo de realizações, refletindo a minha intenção e a minha esperança
de dias melhores para esta comunidade. Hoje, ao final do meu governo, pelo último
relatório entregue aos Senhores Vereadores e aos Senhores Munícipes, comparando-se
um e outro, chega-se à conclusão de que aquele programa inicial foi cumprido quase na
sua totalidade e, em alguns itens, superou a expectativa. Expresso-lhes sanjoanenses; é
fácil realizar uma administração de fecundos resultados para o povo, desde que o
governante se inspire no verdadeiro propósito de ser fiel consciência e aos deveres que
o mandato lhe impõe.

E não foi outra, sanjoanenses, a bússola que norteou toda a minha administração
como chefe do Poder Executivo Municipal, neste período histórico que, entre outros,
transcorreu por ocasião em que São João Del-Rei completou 250 anos de elevação à
categoria de Vila, Município bi-secular, que com o seu povo aprendemos a amar e reverenciar,
pelo seu passado de civismo e pelo seu presente de ordem e progresso.

Forçado por dispositivo constitucional, e outra vez disposto a submeter-me ao
crivo popular, sou obrigado a sair antes do término de meu mandato de Prefeito Municipal,
do qual muito me orgulho e que me foi honrosamente outorgado pelo povo deste idolatrado
Município.

Mas, digo-lhes, meus distintos munícipes, não temo novos encargos, por mais
pesados que sejam, antes os aceito como um dever para com o ilustre e culto povo
sanjoanense. E não temo submeter-me novamente à sanção popular, porque sei que contarei,
como sempre contei, quando Vereador e agora como Chefe do Executivo, com a
compreensão e o apoio de todos os sanjoanenses de boa vontade, maioria esmagadora do
Município.

Minha mensagem, repito, é de confiança em São João Del-Rei. Conto com larga
experiência e perfeito conhecimento das necessidades de nossa região e tenho
possibilidade, se esta for a vontade de Deus e do povo, de dispor de fatores essenciais
para que os sanjoanenses possam beneficiar-se de meu trabalho, no sentido de aumentar
a riqueza municipal e distribuí-Ia de um modo mais justo.

Aproveito a oportunidade para agradecer com toda a sinceridade a colaboração
prestada à minha administração, do mais simples operário ao mais graduado funcionário,
aos Senhores Vereadores, às autoridades e principalmente ao povo bom e culto desta
cidade maravilhosa, berço do imortal Protomártir Tiradentes. Pois, somente graças a esse
espírito de equipe, cada um dentro do desempenho de suas funções e de seus deveres, foi
possível a Prefeitura realizar.

A todos os meus munícipes, portanto, homens de empresa, trabalhadores da cidade
e do campo e às suas famílias, os meus agradecimentos, os mais cordiais e sinceros,

234

acompanhados dos meus votos de felicidade.
Unamo-nos todos. O destino da Pátria constitui um grandioso desafio, que nos

convoca ao cumprimento do dever. Continuemos a conjugar fraternalmente nossos esforços,
onde estivemos ou onde os desígnios de Deus nos levarem, rogando a ele que nos inspire
no trabalho pela prosperidade constante, pela paz da família brasileira e pelo futuro
grandioso deste vetusto e histórico Município, uma das células vivas de nosso querido
Brasil.

Adeus, ou até breve, meus caros munícipes!

Antes do meu pronunciamento, falou em nome dos funcionários e equipe
administrativa o meu Chefe de Gabinete Dr. Fábio Nelson Guimarães; que em breves
palavras, demonstrou o contentamento de todos, por terem participado do grande mutirão
de trabalho em benefício do povo sanjoanense sob a orientação e o comando administrativo
de minha pessoa. Encerrou, desejando-me felicidades e vitória na nova caminhada.
Finalmente, foi muito festiva a minha saída do prédio da Prefeitura, tendo inclusive sido
carregado nos braços do povo presente ate minha residência na Rua Padre José Maria;
antiga Rua da Prata.

Diante de novo desafio preparei-me para o início da campanha, elaborando
um planejamento de visitas, contatos e comícios, mas para que pudesse movimentar
o esquema, faltava ainda o principal, ou seja, a parte de recursos financeiros, pois
sem o mesmo, não haveria campanha eleitoral e os resultados naturalmente seriam
desastrosos.

Mas, com a graça divina, logo do início vieram espontaneamente em meu socorro
financeiro, os seguintes e afetivos colaboradores: Meu sogro Waldemar Gomes Ribeiro,
meu inesquecível tio João Lombardi, o qual se predispôs a custear os gastos com combustível
e ofereceu-me inclusive pagar também o valor total do material de propaganda.

Recebi também, telegrama de meu cunhado e irmão Fernando Chade Zarur,
solicitando minha presença no Rio, para escolher e adquirir um veículo - Rural WiIIys-
Que seria financiado pelo referido e que serviria logicamente para locomoção durante a
campanha eleitoral.

Outros amigos diletos, como Oreste Braga, Francisco Santana, também vieram em
meu socorro, para auxiliarem no custo da campanha que iniciávamos na época em favor
da conquista de uma cadeira no Legislativo do Estado de Minas Gerais.

Hoje, 19 de julho de 1987, recebo a notícia através da televisão e jornais, do
falecimento do notável e ilustre pernambucano, o sociólogo antropólogo escritor, poeta,
historiador e pintor Gilberto Freire, o autor do famoso trabalho "Casa Grande e Senzala",
no qual o país encontrou não só um espelho para se mirar, mas também achou a chave do
seu enigma. Atacando a teoria racista, que considerava a miscigenação ocorrida no Brasil,
como um dos fatores de nossa penúria, o livro de Gilberto Freire revolucionou toda uma
Versão simplória sobre o Brasil, ele remexeu no cantinho cultural nacional, onde negros e
mulatos, padres e chefes de candomblés, sexo e comida, arquitetura e os tópicos misturavam-
Senuma perfeita orgia de trocas. Muitos homens de letras aclamam Gilberto Freire, como
uma figura comparável a Euclides da Cunha, que escreveu outra famosa obra "Os Sertões".
"Casa Grande e Senzala" é ainda hoje considerado, de fato, um marco do pensamento
brasileiro. Gilberto nasceu em Recife, no dia 15 de março de 1900.
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Voltando às memórias, outra notícia é divulgada em larga escala; em 18 de
agosto de 1966, iniciou-se na China comunista a famosa Revolução Cultural, que
objetivava a formação do homem novo, dentro do socialismo e a guerra contra a
burocratização do Partido Comunista. A nova política foi marcada pelo expurgo
generalizado de inúmeros dirigentes acompanhado de uma onda de terrorismo pelos
jovens seguidores de Mao Tse Tung, líder vermelho conhecido como "Guarda
Vermelha". Na ocasião a China explodiu a sua primeira Bomba de Hidrogênio, novo
perigo, pondo em cheque a paz mundial.

No início de outubro, montei o meu comitê de campanha, localizado no porão de
minha residência na Rua Padre José Maria, em São João Del-Rei. De lá comecei a expedir
correspondência para as diversas cidades que passaram a apoiar-me como Prados, Resende
Costa, Tiradentes, Cassiterita, Nazareno, Aiuruoca, Liberdade, Andrelândia, São Vicente
de Minas, São Tiago, Bom Sucesso, Ibituruna, Barroso Divinópolis e amigos de Belo
Horizonte, principalmente representados pela Colônia Sanjoanense.

Disputando pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB, enviei
correspondência aos eleitores com a seguinte mensagem:

São João Del-Rei, 01 de outubro de 1966.
Prezado Senhor;
Candidato a Deputado Estadual pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB,

no próximo pleito de 15 de novembro, venho sinceramente solicitar o seu valioso apoio,
no amplo círculo de suas relações, para a minha eleição. Ao pedir o favor de sua preferência,
confio em que possa também prestar-lhe os meus serviços com a devoção de sempre em
tudo quanto depende de minha atividade pública, na defesa dos sagrados interesses do
nosso glorioso Estado de Minas Gerais e do Brasil.

Este apelo é animado pela convicção de que já por diversos períodos dei fiel
cumprimento aos honrosos mandatos que, me foram conferidos pelo povo, quando
Vereador e Prefeito do Município de São João Del-Rei, num trabalho discreto, mas
constante e tenaz, em benefício dos supremos interesses de nossa coletividade,
desenvolvimento e progresso de um dos vetustos e históricos Municípios de nossa
altaneira Minas Gerais.

Fiel às nossas tradições democráticas e ao espírito cristão que nos formou, uma
vez eleito, estarei sempre lutando pelo seu desenvolvimento, e ao mesmo tempO
trabalhando pela solução dos graves problemas de natureza econômico e social, que tanto
afligem os nossos estimados coestadoanos.

Com antecipados agradecimentos pela honra de seu voto e de seu valioso apoio,
receba de alta estima e apreço do amigo ao dispor.

Nelson José Lombardi

N.B. - Endereços para solicitação de cédulas:
Em São João Del-Rei - Rua Padre José Maria Xavier, 50 - Fone: 2241
Em Belo Horizonte - Rua Curitiba, 45 - Galeria Ouvidor - Loja A-45 -
Fone: 4-5501
Junto ao apelo solicitando apoio e votos, ia o famoso santinho, ou seja o retrato do

candidato, descrição de sua formação e, embaixo, estampado:
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"Voto em quantidade a favor da qualidade!"

Em 10 de outubro do mesmo ano recebi do ilustre dentista de profissão Dr. Asterak
Germano de Lima, poeta por vocação, carta na qual solicitava-me representá-lo na
solenidade a realizar-se no dia doze, data da cidade e em que a Câmara Municipal de São
João Del-Rei conferiu entre outros à minha pessoa e ao Dr. Asterak o título de "Cidadão
Sanjoanense". Anexo à referida, o mesmo enviou-me versos de sua lavra, para serem por
mim proferidos na solenidade.

O fato muito desvaneceu-me, pois Asterak Germano de Lima, era pessoa muito
estimada pelos sanjoanenses e que na época estava residindo em Belo Horizonte para
tratamento de saúde.

E por serem belos e afetivos demonstrava em seus versos o amor e a estima afetiva
do Dr. Asterak para com a histórica cidade, berço de tantas ilustres pessoas e que abaixo
transcrevo.

Prezadíssimo amigo e conterrâneo Nelson Lombardi,
Minha cordial visita, eu lhe envio com os mais sinceros votos de saúde e felicidade.

Muito agradecido pela magnífica interpretação que o bondoso amigo deu aos meus versos,
na ~agna sessão do dia treze. Venho, hoje com outra cópia, pois a que lhe entreguei estava
cheia d~ senões, de maneira que prevalece a atual. Estou com minha visão prejudicada,
quase nao enxergo nada.
. " Com os mais sinceros votos pelo triunfo em sua vida pública, que com tanto êxito
InICIOU.

Seu amigo e admirador,

Asterak Germano de Lima
Belo Horizonte, 16/10/1966

"São João Del-Rei, torrão por mim muito querido,
cheio de encantos mil, de muita poesia,
aqui eu me formei e aqui tenho vivido,

No aconchego feliz da fé que propicia
um mundo de conforto e graça da esperança.
Eu amo este rincão que vibra na harmonia.

Das forças naturais tão plenas de bonança,
amo as lindas lições providas do passado,
desta cidade e de tão rica herança.

Que assimila o progresso e tem muito cuidado
na sua formação pelo brilho da raça
tão nobre e inteligente, em cunho renomeado,

através da história, o seu passado traça
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episódios reais. Muito heroísmo e glória
que o tempo não destrói nem tão pouco embaça.

Terra do Protomártir, atinge a trajetória
dos áureos ideais da bela Inconfidência,
seu povo herdeiro, enfim, de vocação notória.

Em prol da liberdade, afirma, em eloqüência,
os postulados sãos que palpitam na senda
de lutas pela paz, pela ordem e clemência.

Recebo, neste instante, a mais grata oferenda,
prêmio do meu amor sincero e imorredouro
a esta terra querida. Aqui, a minha tenda,

Quando menino, amei. A terra cheia de ouro,
sua riqueza é imensa - Ouro por toda a parte,
coração do povo é um grande tesouro.

Aqui, vibra sonoro o encantamento da arte,
flores em profusão, quanta alegria! Os sinos
tangendo pelo espaço, à alvorada escarlate

do astro rei a nascer, emitem sons divinos
cheios de tanta fé, de inefável ternura.
Seus fraseados são tão simples, pequeninos ...

Bronze que do passado o som ainda perdura
Num ritmo canoro e pleno de saudade
que rememora a graça eterna de brandura

Duma população tão farta de bondade
São João Del-Rei é um ninho aurifulgente, lindo,
é a Princesa do Oeste, a prendada cidade.
Eu sou sanjoanense, eu sou de coração
desta terra e orgulhoso - a minha terra eleita.
Bárbara Heliodora, a heroína perfeita;
teve por berço seu as plagas de São João.

Legislativo culto, altivo povo, ouvi
a voz da gratidão, de reconhecimento.
Esta cidadania é áureo documento,
a dádiva maior que em vida eu recebi."
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Para mim e minha fanulia a solenidade em que os Senhores Vereadores, conferiram-
me o precioso título de Cidadão Sanjoanense, foi das mais comoventes e porque não
expressar, significativa e de plena satisfação, quando pelas mãos do Vereador Altamiro
Braga, Presidente da Câmara, recebi emocionado o referido título, como prova evidente
de reconhecimento do povo daquela cidade, pelos relevantes serviços prestados ao
município que sempre amei com expressivo afeto, por ter sido a terra natal de minha
esposa e de meus filhos queridos.

Em doze de outubro do mesmo ano, o dia amanheceu com a notícia pelas rádios e
televisões, inclusive jornais, que o governo federal, tinha decretado a cassação dos
mandatos de diversos Deputados Federais. A medida provocou grande insatisfação no
congresso, que inclusive foi posto em recesso por um mês, através de Ato do Presidente
Castelo Branco.

Presidente da Câmara Federal Deputado Adauto Lúcio Cardoso, não quis reconhecer
a legitimidade das cassações dos Deputados, a que forçou o Presidente da República com
o auxílio das Tropas do Exército a dissolver o Congresso Nacional. O diálogo entre civis
e militares se tomou cada vez mais difícil. Políticos expurgados pelo novo regime uniram-
se em tomo da "Frente Ampla", para efetuar oposição ao regime militar.

Ao mesmo tempo, iniciava no país o ciclo de terrorismo, uma bomba explodiu no
aeroporto de Guararapes em Recife, visando o então candidato a sucessão de Castelo Branco.
Marechal Arthur da Costa e Silva, mas matou o seu acompanhante, o Almirante Nelson
Fernandes.

A campanha para a conquista do mandato de Deputado Estadual, obrigou-me
como é natural a viagens constantes por boa parte do território mineiro, expondo idéias e
solicitando apoio.

Naquela época a campanha era realizada em tomo da obtenção do apoio dos
chefes políticos locais, pois eles comandavam a vontade expressiva do eleitorado
principalmente em tomo de compromissos de obras que pudessem solucionar os graves
problemas da comunidade e nunca em tomo da infeliz "compra de votos", como é costume
hoje em dia. Prática esta altamente danosa ao processo de eleições democráticas.

Nesse entretempo, deixei a campanha por três dias para levar a saudosa Ruth, mãe
de meus filhos ao Rio de Janeiro, para efetuar por recomendação do ilustre amigo e
médico, Dr. Ivan de Andrade Reis, uma consulta com um especialista, sobre o estado de
saúde da referida, que embora em tratamento, continuava com uma anemia perniciosa e
preocupante.

Finalmente em 15 de novembro de 1966, abertas as umas, consegui com a
graça de Deus e a confiança do povo, eleger-me para o meu primeiro mandato de
Deputado Estadual, com a soma de 9.495 votos no total, pela legenda do MDB. A
alegria de meus familiares e amigos, foi imensa e dessa maneira consegui vencer
mais um desafio que se deparou em minha vida, toda ela, como veremos até o final
destas memórias constituída de inúmeros fatos que com coragem e retidão de caráter
procurei enfrentá-los.

As comemorações pela vitória foram as mais diversas e festivas por parte do povo
dos municípios que fui majoritário.

Mas, sabia também, que minhas responsabilidades aumentaram sobremaneira. A
partir de minha eleição e que passado o período eufórico, o povo haveria com justa razão
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de cobrar-me as promessas efetuadas no sentido de solucionar os inúmeros e graves
problemas comunitários.

No entanto, com antecedência, durante a campanha, preparei-me para dentro do
possível e viável enfrentá-los, cobrando melhor tratamento de parte do Executivo Estadual e
mesmo Federal, afim de corresponder a todos eleitores que depositaram confiança em nosso
contínuo trabalho político de promover o bem estar do povo e desenvolvimento do Município.

Naquele período o Governador de Minas, era Dr. Israel Pinheiro, eleito em
tumultuada eleição, após o impedimento de Sebastião Paes de Almeida e o Vice Governador
era o Dr. Pio Soares Canedo.

Constava na época, que a eleição dos dois homens públicos, não fora do agrado
do governo militar revolucionário e como conseqüência o governo federal, pouco ou
quase nada auxiliava o governo mineiro financeiramente, no atendimento das diversas
áreas necessitadas, como: Saúde, educação, estradas, etc ...

O Governador Israel Pinheiro, lutou com terrível déficit financeiro, ao ponto de o
funcionalismo estadual , receber seus vencimentos com seis a sete dias de atraso, como
veremos adiante.

No Natal de 1966, fui ao Rio de Janeiro, na época Estado de Guanabara, para
juntamente com a saudosa e querida Ruth e nossos filhos, pagar uma promessa, participando
de uma missa na Igreja de Nossa Senhora da Penha.

Em vinte e oito de dezembro, recebi das mãos do Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais, Desembargador Merôlino L. Corrêa, o diploma de Deputado
Estadual, visto ter sido eleito no pleito de 15 de novembro de 1966.

Hoje 04 de agosto de 1987, os meios de comunicação noticiam discurso
pronunciado pelo ilustre Senador Afonso de Melo Franco, no Senado federal em favor da
implantação do sistema parlamentar no Brasil.

Realmente, tem razão o ilustre homem, a oportunidade é única de se instalar no
país o sistema parlamentar, já que o presidencialismo através dos anos, tem se mostrado
falho e cheio de contradições, com a prática militar de formalizar diversos golpes de
estado, durante o decorrer do período republicano.

A Assembléia Constituinte ora instalada, faria um grande bem ao povo brasileiro
estabelecendo um sistema de governo digno de nosso futuro.

As razões são simples, no sistema atual "presidencialista", quando o Presidente
eleito é empossado, demonstra falta completa de aptidão administrativa para o exercício
do cargo, o povo por força do regime deverá agüentar o desgoverno por cinco anos
consecutivos, ao contrário do sistema parlamentar, que se o primeiro ministro e seu
gabinete demonstram incompetência na administração da nação, bastará o voto de
desconfiança do Parlamento para a renúncia dos membros do péssimo gabinete e escolha
imediata de outro primeiro ministro, que possa com competência formar novo gabinete,
com novos membros, sem ocasionar crises ou golpe de estado, porque como ponto de
equilíbrio, permanece no cargo o presidente parlamentarista, para através de
entendimentos como os membros do governo, efetuar o necessário convite a aquele que
será o novo primeiro ministro, cuja função principal é administrar o país.

A cada ano, no dia 06 de agosto, é lembrada as trágicas conseqüências do genocídio
de Hiroshima no Japão. Há quarenta e dois anos, nessa cidade, logo ao amanhecer, lançou-
se a primeira bomba atômica, que salvo engano matou cento e quarenta mil pessoas e
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mutilou centenas, em acontecimento que assinala, mundialmente, a quanto a agressividade
humana pode levar.

Naquela época os Estados Unidos, que viriam a repetir o "Boom de Nagasak",
vingando-se dos japoneses, em especial do ataque surpresa a "Pearl Harbor". E foi assim
que o mundo assistiu ao início da era atômica, infelizmente usando esse novo
conhecimento para destruir e não para solidificar a concórdia, a paz e o progresso mundial,
tal é o seu poder de destruição.

Embora hoje o poder atômico seja usado para fins pacíficos como força motriz de
usinas geradoras de eletricidade, mesmo assim ainda permanece o grave perigo da
contaminação ambiental.

Bem, voltemos às "reminiscências".
Depois das festas de fim de ano, que aproveitamos para conviver mais estreitamente

com a família, iniciamos a elaboração de um plano objetivo de atuação na Assembléia
Legislativa.

No dia 24 de janeiro de 1967, o Congresso Nacional promulga a Nova Constituição
do Brasil, que entrou em vigor em março do mesmo ano.

Ainda em janeiro, os povos do planeta terra, recebem a trágica notícia da explosão
no dia vinte e seis, da nave "Apolo", durante um teste de pré-decolagem, em conseqüência
de curto circuito nos sistema de refrigeração, matando os astronautas, Virgil Grissom,
Eduard White e Roger Choffee, que dessa maneira tornaram-se infelizmente os primeiros
"Mártires do Espaço".

Em 02 de fevereiro de 1967, juntamente com os demais eleitos, tomei posse no
exercício do mandato de Deputado Estadual.

A solenidade foi festiva, realizada no antigo prédio da Rua Tamóios, cujas
dependências embora acanhadas, haveriam de nos proporcionar ambiente para trabalhos
legislativos.

Eleita em seguida os membros da mesa diretora, que haveriam de representar o
poder e administrar a casa. Ficando a Presidência com o ilustre e saudoso Deputado
Manoel Costa e como Primeiro Secretário o digno Deputado João Navarro.

Em 15 de março do mesmo ano, tomaram posse o Marechal Arthur da Costa e Silva
e o Deputado Pedro Aleixo, respectivamente na Presidência da República e Vice-
Presidência.

Na época, o substituto de Castelo Branco na chefia do Governo da República foi
visto como mais um avanço da chamada "Linha Dura" do governo revolucionário e o
início de um processo de radicalização. Diga-se de passagem que pioraram as relações
entre o poder civil e militar, entre a igreja e estado e principalmente entre os estudantes e
policiais enviados para reprimi-los, com Brasília em festa, a posse do Marechal Costa e
Silva, em eleições indiretas realizadas no Congresso Nacional. Seria o 25 Presidente do
Brasil.

Nos primeiros dias do final de ano em referência, fomos designados, juntamente
com os Deputados Lourival Brasil e Bonifácio Andrada, para participar do simpósio das
Assembléias Estaduais que realizou-se no Estado da Guanabara, com o fim de apresentar
Sugestões ao Congresso Nacional e Assembléias Legislativas, de emendas a serem incluídas
nas futuras Constituições Estaduais que estavam em fase de elaboração, principalmente
no capítulo referente "Aos Municípios e Estados da Federação".
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o jornal "Estado de Minas" do dia quatorze de abril, publicou a seguinte notícia:
Sob o título "Mais Uma Estrela na Tribuna da Assembléia" - Mais um orador estreou
ontem na Tribuna da Assembléia Legislativa, falando pelo Artigo 94, foi o representante
de São João Del-Rei, Deputado Nelson Lombardi (MDB), anunciando que sua atuação
parlamentar se pautará dentro de três normas. O direito de crítica; o direito de sustentar
opiniões pouco populares e o direito de livre pensamento. No decorrer de sua oração,
efetuou uma crítica serena ao Governo do Estado, concluindo por dirigir um apelo ao Sr.
Israel Pinheiro no sentido de revogar o convênio entre o Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais e aAçominas, por considerá-lo altamente prejudicial aos interesses do Estado.

E foi dessa maneira que realmente teve início a minha atuação parlamentar, do alto da
Tribuna da Casa Legislativa, naquele momento histórico senti com grande emoção, o início
de mais uma etapa de minha trajetória política e elevei a Deus Nosso Senhor o meu pensamento,
agradeci e solicitei o seu auxílio para enfrentar a imensa responsabilidade.

Terminando o pronunciamento e logicamente a estréia no parlamento mineiro,
como era de praxe os colegas efetuaram elogiosas referências ao acontecimento.

Lembro-me com grande afetividade das palavras do ilustre Deputado Geraldo
Quintão, o fraternal colega que todos recebia com grande amizade, no início de seus
mandatos. "Lombardi você iniciou bem, seu pronunciamento foi objetivo e sereno e
portanto acredito que será levado em consideração pelo Executivo.

Como Deputado de oposição, diariamente a partir daquele momento efetuei
pronunciamentos em favor dos diversos segmentos da sociedade, que se sentiam
prejudicados por certas atitudes da parte do executivo estadual, como:

"O apelo ao governador, em favor da classe médica, no sentido de restabelecer,
extensivo aos funcionários dos serviços de lepra, tuberculose e raios x, as gratificações
que lhes eram devidas, referente ao risco de contágio."

A transcrição nos anais da cassa do artigo do professor Ozorio da Rocha Diniz, que
sob o título de "Minoria Ousada e Agressiva", abordava com profundidade e patriotismo
a situação da Petrobrás durante seus treze anos de existência, que apesar das pressões
sofridas durante o período, continua a aumentar a sua produção de cento e vinte mil barris
diários. Na época uma grande realização. Hoje salvo engano a Petrobrás já atingiu a média
de mais de seiscentos mil barris diários.

Em 02 de junho de 1967, através de pronunciamento na Tribuna da Assembléia
Legislativa, denunciei manobras do Governador Israel Pinheiro, que resultou na retirada
do Projeto de Lei número 3.492, que dispunha sobre a reforma dos Estatutos do Instituto
de Previdência dos Servidores de Estado, afirmando que o projeto em questão impunha
modificações substanciais aos Estatutos do IPSEMG, em prejuízo dos servidores estaduais.

Durante os trabalhos da elaboração da nova Constituição do Estado de Minas
Gerais, como membro integrante da comissão especial, tive a satisfação de colaborar com
a experiência de ter sido Prefeito Municipal, na elaboração dos artigos referentes da
competência dos Municípios.

E finalmente em I3 de maio de 1967; cento e quarenta e cinco anos de
Independência do Brasil e setenta e oito anos da República, tive a elevada honra de
assinar a Nova Carta Magna do Estado de Minas Gerais, juntamente com os membros da
mesa diretora e demais deputados daquela legislatura.

A mesa diretora era assim constituída:
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• Deputado Manoel Costa - Presidente
• Geraldo M. Silveira - Primeiro Vice-Presidente
• Jarbas Medeiros - Segundo Vice-Presidente
• João Navarro - Primeiro Secretário
• Anibal Teixeira - Segundo Secretário
• Wilson Tanure - Terceiro Secretário
• Nilson Gontijo - Quarto Secretário

Naquela época já era Presidente da República, o Marechal Arthur da Costa e Silva.
Em junho, passagem do quinto aniversário da morte do ilustre homem público

Gabriel Resende Passos, por minha iniciativa a Assembléia Legislativa rendeu comovida
homenagem à memória do saudoso e extinto e inesquecível mineiro.

Ainda em junho daquele ano, com apoio de toda a bancada do MDB, cujo líder era o
Deputado Raul Belém, apresentei requerimento, solicitando ao Ministro da Educação Senhor
Tarso Dutra, envio de cópias do acordo firmado entre o Ministério e a USAID, introduzindo
novas diretrizes no Sistema Nacional do Ensino Universitário no país.

"Solicitava o Deputado Nelson Lombardi, na justificativa de seu requerimento que
mesmo sem entrar no mérito do problema que agitou os meios estudantis do país, com reflexos
nos círculos pedagógicos, culturais, literários e estatísticos, a respeito de possíveis implicações
do acordo MEC - USAID, no desenvolvimento do Sistema Educacional Brasileiro, é de se
convir que o assunto é da maior importância e merece portanto ser fundamentalmente estudado".

Dia 30 de junho de I967 ficou marcante em minha memória, pois as duas horas da
madrugada daquele dia, recebi um telefonema de minha filha Sílvia, que altamente
transtornada comunicava-me que Ruth tinha acabado de ser acometida de um edema
pulmonar, mas que o Dr. Antônio Andrade Reis, chamado às pressas, através de sua
reconhecida e comprovada capacidade médica tinha paralisado a fatal doença, e a Ruth,
embora ainda sob cuidados médicos, apresentava melhora no seu no seu quadro clínico.

Confesso que sofri naquele momento tremendo susto e imediatamente telefonei
para o meu colega Deputado Enulio Haddad e relatando-lhe o caso, indaguei da possibilidade
do mesmo acompanhar-me até São João Del-Rei naquela emergência, Emílio imediatamente
se colocou à minha disposição para a imprevista viagem.

Partimos e lá chegando, graças a Deus e a Nossa Senhora do Pilar, que durante a
aflitiva viagem invoquei por diversas vezes, encontrei minha querida esposa bem melhor
e já fora de perigo.

Depois de alguns dias junto de minha esposa e filhos, voltei para a lida na
Assembléia Legislativa, que na realidade, durante o governo militar, representava um dos
últimos baluartes democráticos.

No início de julho, os jornais publicaram o violento assassinato da controvertida
vedete Dora Vivacqua, mais conhecida pela alcunha de "Luz Del Fuego", que entre outros
fatos foi introdutora no Brasil, precisamente na "Ilha do Sol", na Guanabara, do nudismo.
O que causou na época, protestos violentos de grande parte da sociedade brasileira.

A vida amorosa de personagens de destaque na política ou no meio artístico,
sempre surgem recheados de lendas e com farta distorção dos fatos reais.

Minas Gerais, tem sido através dos tempos um prato cheio para os romancistas,
sobretudo em se tratando de personagens femininas, como Joaquina Pompéu, Chica da
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Silva, Dona Beija e tantas outras.
Assim foi com a vida de Dora Vivacqua ou melhor "Luz Del Fuego", um mito na

época, que escandalizou o mundo com sua incompreendida nudez, que vivia enrolada em
cobras numa ilha, cujo comportamento era por demais estranho.

Em 1967, apresentei para apreciação e aprovação da Assembléia Legislativa os
seguintes projetos:

I - Emenda número 158 ao projeto da Constituição que dispunha sobre a nomeação
de técnico de administração para as Prefeituras Municipais.

2 - Como relator em parecer favorável, sobre projeto que criava o Parque Estadual
do Itacolomi em Ouro Preto e Mariana.

3 - Emenda ao Projeto número 171/67, modificando o seu parágrafo único -
Benefício em favor do professor.

4 - Que alterava o Regimento Interno da Assembléia Legislativa.
No mesmo ano, entre outros trezentos e sessenta e cinco requerimentos, apresentei

apelo ao Diretor Geral do Departamento dos Correios e Telégrafos - DCT, Dr. Rubens
Rosado Teixeira, no sentido de reabrir as agências postais, nos seguintes distritos do
município de São João Del-Rei: Caburú, Arcângelo e Mercês de Águas Limpa em São
Tiago Minas Gerais, anteriormente fechados por ato arbitrário, do Diretor anterior dos
Correios.

Em 1967, também, circulou em São João Del-Rei, primeiro número do Jornal
"Ponte da Cadeia", semanário que tinha como proprietário e redator responsável Adenor
Simões Coelho Filho, o "Adenorzinho" como era conhecido na sociedade sanjoanense.

Em 18 de julho daquele ano, morre em desastre aéreo o Ex-Presidente Castelo
Branco, que foi eleito como primeiro Presidente do Brasil após a deposição de João
Goulart, pelas Forças Militares.

Em outubro de 1967, Ernesto "Che Guevara" é morto pelo exército boliviano, nas
selvas daquele país. Revolucionários de esquerda "Che" como era conhecido, foi aliado
e líder na Revolução Cubana juntamente com Fidel Castro.

Durante a realização em Roma do Primeiro Sínodo Mundial dos Bispos, são
publicados duas Encíclicas: "Populoram Progressio" e o "Sacerdotalis Celibatus", a
primeira versando sobre o desenvolvimento das nações e a Segunda sobre o celibato dos
Padres.

Ainda em meados do mesmo ano, convidado por Antônio Guerra, o "Nequinha",
teatrólogo e artista nato, fui conhecer a biblioteca "Aluizio de Azevedo" no Cine Teatro
Artur Azevedo.

Acredito que muito pouca gente que vive em São João Del-Rei, sabe que no centro
da cidade existia uma grande biblioteca de assuntos gerais, com mais de oito mil volumes e
entre as obras de autores sanjoanenses como Basílio de Magalhães, Augusto Viegas, Belini,
Mourão Filho, Sebastião Cintra, Fábio Guimarães, Lincoln de Souza, Gentil Palhares,
Edmundo Dantés e tantos outros, existiam obras do poeta "Beija Flor", como era conhecido
o Aníbal Marques da Costa, que por muitos anos trabalhou no famoso "Café do Rio de
Janeiro", homem simples e sem instrução, mas que a despeito de tudo, compunha versoS
matemáticos interessantes, como abaixo descrito:

"Rosinha tem onze anos,
sinhozinho tem dezenove.
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Tem três vezes o de Maria,
a soma é noventa e nove."

Em 26 de setembro de 1967, eu e os Deputados Bonifácio Andrada e Lourival
Brasil, fomos convidados oficiais da Prefeitura Municipal de Barcelona na Espanha, para
participarmos do IV Congresso Hispano Luso-Americano-Filipino de Municípios, que
realizou-se naquela cidade espanhola de seis de outubro a doze do mesmo mês.

Fato em si foi um acontecimento dos mais auspiciosos de minha vida, pois
participando do congresso, teria igualmente a oportunidade maravilhosa de conhecer
diversos países da Europa e no regresso voltaria via Estados Unidos da América do
Norte.

Como Ruth encontrava-se em tratamento de persistente "anemia", no Rio de
Janeiro, combinei com meu saudoso cunhado Fernando Zarur e sua esposa Lourdes que a
mesma ficaria durante o período de minha ausência sob os cuidados dos referidos e sobre
a responsabilidade médica do emérito especialista Dr. Rubens Mayall. Meus filhos ficaram
em São João Del-Rei, sob os cuidados de meu inesquecível sogro Waldemar.

Nesse entretempo, a situação no Estado, tendo em vista as dificuldades financeiras
do Tesouro Estadual, eram realmente catastróficas, pois os funcionários, principalmente
os professores estaduais, não recebiam os seus vencimentos a quase seis meses.

De um lado a insensibilidade do governo federal, que não atendia aos inúmeros
apelos do Governador Israel Pinheiro e de outro lado a triste situação do funcionalismo
estadual.

Para ilustrar a realidade daquele lamentável período, transcrevo textos das
reportagens dos jornais da época publicados em meados de agosto de 1967, cuja manchete
era a seguinte:

"Passeata das Mestras, dissolvida a jatos de água e bomba de gás."
Bombas de gás lacrimogêneo e jatos de água foram usados por elementos do

Departamento de Vigilância Social e do DOPS para dispersar aproximadamente duzentas
professoras em frente ao Palácio Cristo Rei, quando o grupo se movimentava na direção
da Avenida Central da Praça da Liberdade. Na parte da tarde concentração maior de
professores estavam na Assembléia Legislativa, para solicitar o apoio e a proteção dos
Deputados.

Liderados pelos Deputados Raul Belém. Emílio Haddad, Nelson Lombardi e Nilson
Gontijo, as professoras, aproximadamente umas trezentas, percorreram trechos da Rua
Tamóios, Rio de Janeiro, Goitacases e subiram a Bahia até a Gonçalves Dias, daí entraram
na Praça da Liberdade às dezoito horas, percorrendo a alameda central, até quase a porta
do Palácio da Liberdade. Não puderam aproximar-se mais impedidos por elementos do
DOPS, que aos arrancos procuravam tirar das mãos das professoras alguns cartazes alusivos
ao atraso de pagamento.

Precisamente, nesse momento, houve um diálogo áspero entre o Deputado Nelson
Lombardi e o Delegado Tacir Menezes Cia.

O Deputado Lombardi à frente de um grupo de professoras, exclamou em voz alta,
para o Delegado e seus auxiliares que não ia permitir a retirada dos cartazes restantes.

O Delegado Tacir, refletindo e verificando o perigo eminente de um conflito entre
a polícia civil e os membros do legislativo mineiro, mandou que seus agentes parassem
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com a repressão, mas ao mesmo tempo aproximando do Deputado Lombardi, disse-lhe:
Isto não vai ficar assim "porque onde nós encontrarmos, não nascerá capim".
Na realidade, passado o momento do confronto, serenados os ânimos, eu e o Delegado
Tacir, nos encontramos depois de alguns meses e em vez de esperado duelo, expostas as
razões de cada um, democraticamente como é da índole do brasileiro, fizemos as pazes,
sem ressentimentos de ambas as partes.

Passado o horrível episódio do quase confronto, os Deputados Raul Belém, Emílio
Haddad, Nilson Gontijo e Nelson Lombardi, tentaram avistar-se com o Governador, mas,
foram informados que o referido encontrava-se recolhido aos seus aposentos, acometido
de forte gripe. Mas que já havia ordenado aos Secretários da Fazenda e da Educação, para
receberem os deputados e as lideranças das mestras, em busca de solução para o grave
problema.

No período das 19:30 e 20:30 horas, as professoras mantiveram-se em relativa calma
diante do Palácio Cristo Rei, enquanto uma comissão acompanhava os deputados ao
encontro dos Secretários Ovido de Abreu e José Maria Alkimin. Durante o encontro foi
fixado o prazo de trinta de setembro, para o governo regularizar o pagamento das professoras.

O Secretário da Fazenda confirmou que com a venda autorizada de cinqüenta
bilhões de cruzeiros velhos em letras de tesouro, iria permitir a regularização de toda a
classe de funcionários, fato que foi reconfirmado pelo Secretário da Educação.

Terminada a reunião, as professoras da comissão regressaram à Praça da Liberdade,
onde comunicaram às demais o resultado do encontro com o governo.

Cantando o Hino Nacional e aos gritos de "viva a liberdade" e "queremos
pagamento" as mestras se dispersaram, com a esperança do governo cumprir na data
aprazada o prometido.

O episódio ocorreu precisamente no dia 24 de agosto de 1967.
Hoje já chegando à terceira idade, com a maturidade própria do momento, passo a

refletir o quanto era maravilhoso e saudável, o tempo de mocidade em que combati o bom
combate, anos de intensa luta no campo da política e da administração pública, com
denodada coragem e incentivo de todos que acreditaram em minha agressiva e inabalável
vontade de promover o bem estar do povo sofrido desta Minas Gerais e do Brasil, que
tanto amamos.

Grande é o meu júbilo ao verificar que sempre sou lembrado pelos antigos
companheiros de luta, com alegria e saudades dos tempos que infelizmente não mais voltarão.

Moço, cheio de ímpeto e dinamismo, militando na oposição ao governo do
estado e municipal da época, não media esforços como era de meu dever, na fiscalização
da boa aplicação dos recursos públicos.

E assim foi que em treze de setembro daquele mesmo ano, os jornais publicaram
em manchetes o seguinte:

"O Deputado Nelson Lombardi, do MDB, anunciou que vai solicitar o afastamento
do Prefeito Luiz de Souza Lima, alegando que várias nomeações foram feitas na Prefeitura
sem a necessária prestação de concurso. O parlamentar vai ocupar a Tribuna da Assembléia
para denunciar ao Ministério Público as irregularidades existentes na administração do
Prefeito nomeado pelo Governador do Estado.

Assinala Nelson Lombardi em sua denúncia que já foram dispensados pelo atual
Prefeito, mais de duzentos funcionários contratados, sendo posteriormente substituídos
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por outros sem o necessário suporte legal, que seria o consenso público, de acordo com o
que estipula o artigo 96, parágrafo primeiro da Constituição Federal e artigo 114, parágrafo
primeiro da Constituição Estadual.

Infelizmente, devo reconhecer que o Brasil, continua como o país da impunidade, pois
na época, como até hoje, nada acontece. Os responsáveis que deviam acionar os instrumentos
legais, nada fizeram e nada fazem para que a lei seja cumprida com o rigor necessário em proteção
do sagrado mas vilipendiado interesse público, ou melhor do povo brasileiro.

Em agosto de 1987, os veículos de comunicação, noticiaram a morte aos noventa
e três anos, do último dos principais líderes do nazismo: Rodolfo Hess. Ele foi o "braço
direito de Hitler" e cumpria a prisão perpétua em Berlim, na prisão de "Spadau", condenado
que foi pelo Tribunal de Nuremberg.

Até seus últimos dias, Hess manteve-se fiel às idéias do nazismo e tinha na figura de
Hitler o maior líder do povo alemão de todos os tempos.

Não posso conceber no entanto, como um povo de alto nível de instrução como os
germânicos, deixaram-se iludir por um líder carismático como Adolfo Hitler, que na sua
sêde de conquista, os levou à prática do genocídio e a uma fragorosa derrota.

Voltando ao passado, em 04 de setembro de 1967, constituiu-se a chamada "frente
ampla", reunindo políticos em oposição ao governo militar, como Carlos Lacerda, João
Goulart, Juscelino Kubitschek e tantos outros.

Na época, através de um telefonema do Deputado Federal Celso Passos, fui
convidado a subscrever o manifesto do citado grupo. Na ocasião, perguntei ao Deputado
se o meu conterrâneo Tancredo Neves havia assinado o referido. Celso Passos, respondeu-
me que Tancredo iria subscrevê-lo, mas a bem da verdade, ainda não tinha oficializado
sua adesão. Imediatamente alertei o Celso Passos para o fato de Tancredo estar em dúvida,
o que nos levava a crer que os signatários do manifesto corriam o perigo de terem os seus
mandatos cassados.

Celso e outros colegas não gostaram de minha atitude, mas como previ, todos os
signatários da "Frente Ampla" tiveram os seus mandatos eletivos cassados e suspensa por
dez anos das suas atividades políticas.

Vamos ao relato de minha participação no Congresso de Municípios, realizado
em Barcelona, na Espanha e ao mesmo tempo, a concretização de velho sonho ou seja,
conhecer alguns países europeus, principalmente a Pátria do meu pai, a Itália, o berço
genético da família Lombardi.

Precisamente no dia 03 de outubro de 1967, eu e os colegas, embarcamos em
avião ajato da VARIG, rumo a Lisboa, em Portugal.

A simples travessia do Atlântico, em Boing 707, teve também o seu aspecto poético.
Não são apenas os astronautas que verificam ser azul a terra, em qualquer viagem de avião,
olhando-se para baixo, observa-se o mesmo azul, em geral com muitas nuvens, que vemos
no solo, acima de nossas cabeças, é o azul que provém do ozônio.

"Senhores passageiros, vamo-nos preparar para decolagem, coloquem as poltronas
na vertical e apertem os cintos de segurança."

Que agradável expectativa se sente nesse momento, principalmente quando trata-se
de vôo internacional, que nos leva a um país distante da nossa Pátria. Conhecer
principalmente a Europa, como bem expressa a minha querida Emilia: "É tomar um banho
de cultura".
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Chegamos pela manhã em Lisboa, ao desembarcar meu coração emocionou-se,
pois os laços históricos que nos ligam aos portugueses são bem acentuados, afinal o Brasil
foi descoberto por Pedro Álvares Cabral e por muito tempo fomos Colônia Portuguesa e o
próprio e belo idioma de Camões e Eça de Queiroz está perpetuando entre o povo brasileiro.
Muitos de nossos costumes e tradições herdamos da terra "Do Além Mar" e assim
sucessi vamente.

Depois que Salazar foi afastado do governo em conseqüência de um derrame
cerebral, o professor Marcelo Caetano o substituiu e realmente Portugal teve chance de
voltar ao "Regime Parlamentarista" através da "Revolução dos Cravos".

Mas na época, quando ainda estava Salazar no governo, encontramos um povo
intensamente preocupado e assustado, devido a repressão da "Pide". Polícia Secreta, que
era cruel e enérgica em suas intervenções.

Eu e mais alguns colegas, aproveitamos o dia para visitar pontos turísticos daquela
nação irmã, em sua capital Lisboa.

Para conhecer melhor o povo português, embarcamos em um ônibus de dois andares,
aliás muito comum na Europa, e fomos trafegando pelas avenidas e bairros da linda
capital. A moeda circulante era o escudo.

Num dado momento, duas senhoras que estavam sentadas em nossa frente, pediram
licença e disseram o seguinte:

"Os senhores são brasileiros? - Sim, respondemos. Nesse justo momento, uma
delas, de nome Fernanda, tomou a palavra e disse: - Nós portugueses, gostamos e estimamos
muito os nossos irmãos brasileiros, mas gostaríamos de fazer-lhes uma pergunta!

Respondi: Pois não, faça a pergunta!
Fernanda perguntou-nos o seguinte: - Gostaríamos de saber qual é o feitiço das

mulatas brasileiras que tanto encantam os nossos maridos portugueses quando vão
trabalhar no Brasil, chegando a ponto de esquecerem a própria família que aqui deixaram?

Qual não foi a nossa surpresa e mesmo espantado, diante de tal indagação, mas
com muita calma, demos uma desculpa, dizendo-lhes que o fato em relevo não traduzia a
atitude da maioria dos portugueses que trabalham no Brasil, pois a maioria depois de
estabilizar-se no país, voltaram para Portugal com o fim de trazer a família para a terra
brasileira.

A noite do mesmo dia embarcamos em avião, para Madri, capital da Espanha,
onde ficamos alojados no "Hotel Goya", recém inaugurado.

Governava o país espanhol, desde 1939, resultado da tomada do poder pela
revolução o Generalíssimo Francisco Franco, que diga-se de passagem: Administrava a
Espanha, em regime ditatorial rígido.

Como tínhamos pouco tempo para permanecer em Madri, aproveitamos também
para visitar a cidade, a qual, sobremaneira impressionou-me pelas largas e modernas
avenidas, seus diversos palácios e o museu do "Prado", onde estão expostas as famosas
telas do pintor Goya, entre elas "La Manja Desnuda".

No dia seis, amanhecemos em Barcelona, onde até o dia doze, realizou-se o IV
Congresso Hispano- Luso- Americano- Felipino dos Municípios.

O congresso se reuniu em Barcelona e teve como sede as magníficas acomodações
do "Palácio das Nações", localizado no "Parque de Moutjuich" daquela cidade, um dos
recantos que evoca as tradições da velha Espanha.

248

Representando a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais compareceu
a comissão composta dos Senhores Deputados Agostinho Campos Neto, Amílcar Padovani,
Bonifácio Andrada, Feliciano de Oliveira, Luiz Fernando Azevedo, Leão Borges, Lourival
Brasil, Mário Hugo Ladeira, Matosinhos de Castro, Nelson Lombardi, Wilson Gontijo,
João Ferraz, Jorge Ferraz, José Marcos Cherém, José Mendes Honório e os Vereadores da
Câmara Municipal de Belo Horizonte, José Grego e Abdo Mene.

O congresso em sua primeira reunião votou o Regimento Interno, composto de
vinte e seis artigos e compôs a mesa diretora dirigente dos trabalhos, presidida pelo
Alcaide de Barcelona.

O Brasil se fez representar naquele congresso, através de delegações da Associação
Brasileira de Municípios, dos representantes das Assembléias Legislativa, de vários
Prefeitos e Vereadores e alguns professores universitários.

Tão logo chegou ao local da reunião a representação brasileira, que se compôs de
elementos de diversas partes do país, decidiu por unanimidade dos seus membros, que
caberia ao Presidente da Associação Brasileira e Municípios a liderança da delegação
brasileira. Coube também a nossa representação na primeira reunião, ou seja abertura dos
trabalhos, falar pelo Brasil, através da palavra do ilustre Deputado Bonifácio Andrada.

Durante a realização do congresso, a delegação de Minas Gerais apresentou
diversas teses e comunicações através dos seguintes: Deputado Lourival Brasil, Mário
Hugo Ladeira, João Ferraz, Bonifácio Andrada e Leão Borges e Nelson Lombardi; o qual
falou sobre os meios de transporte e rodovias quer nos municípios menores, quer nas áreas
metropolitanas.

O congresso teve seu ponto culminante e sua matéria substancial nos trabalhos
que visavam a melhoria de vida nos municípios, através dos fatores básicos; saúde,
educação e saneamento.

Finalmente, o conclave reunido em Barcelona, na Espanha, sob denominação de
IV Congresso Espano-Americano-Filipino de Municípios, pela importância que lhe deu o
governo da Espanha, pela presença de grandes nomes da cultura e da vida pública da
Europa e da América do Sul, pelas teses apresentadas e aprovadas, teve repercussão positiva
em favor da qualidade de vida nos municípios e constituiu-se um acontecimento de
elevada significação.

No encerramento, todos os participantes receberam um diploma e medalha referente
ao evento internacional.

Desejo esclarecer que paralelamente ao congresso, por decisão particular e arcando
com os custos financeiros, os Deputados de Minas Gerais, visitaram também, após o
término dos trabalhos, diversas cidades da Europa e da América do Norte, visando contatos
de interesse público, como resumirei abaixo:

Barcelona, capital da Catalanha é a segunda cidade da Espanha, estende-se aos pés
de três colinas; Montyuich, Tibidado e Vali Vidrera. Fundada em 236 AC, projeta-se
principalmente pelas suas inúmeras construções góticas, como a Catedral construída no
século XIV, sendo um edifício de três andares e possuindo magníficas torres do estilo gótico.

Na enseada do seu porto, em forma de triângulo estende-se a Barceloneta, um dos
bairros mais típicos da cidade. Ancorando no porto, encontra-se uma reprodução perfeita
da caravela "Santa Maria", uma das três usadas por Colombo no descobrimento da América.

Em Roma, capital da Itália, estabelecemos contato com Diretor da "Autto Estrade
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Nacionalle Italiane", com o qual tivemos ocasião de nos inteirarmos das modalidades de
construção de estradas asfaltadas naquele país da Europa.

Logicamente, depois dos encontros com as autoridades e empresários aproveitamos
para efetuar um giro "turístico".

A Itália é um país com mais de trinta séculos de história, foi de fato, a sede das
grandes civilizações que influíram profundamente na evolução de toda cultura ocidental,
foi o centro do Império Romano, que por centena de anos, dominou o mundo ocidental.

A literatura e a poesia italiana, como toda a cultura do país, tem raízes antigas e
profundas e na arte figurativa, a Itália sempre ocupou posição de relevo do programa
universal. Há uma expressão muito usada que define a Itália como "O Berço das Artes", o
que é sem dúvida absolutamente indiscutível.

A pintura do século humanista é caracterizada pela naturalidade das figuras
humanas.
No século XVI, o renascimento italiano atinge os mais altos cumes em todos os campos e
nas artes figurativas. Ofereceu ao mundo, Leonardo da Vinci, Rafael Michelangelo e
tantos outros artistas, se tomando indiscutível para o ente humano a surpresa diante de
tamanho repositório.

Roma é conhecida também, como a cidade eterna, não só pelo seu elevado acervo
no campo da arte, mas principalmente, porque nela estava edificada a primeira igreja
cristã, na cidade do Vaticano todo turista fica deveras perplexo diante de tanta beleza
artística. As esculturas e pinturas de Michelangelo Buonarroti, como a celebre "Pietá" e os
afrescos da Capela Sistina, com o maravilhoso "Juízo Universal", estão a séculos a
testemunhar o vigor dadivoso daquele período.

O mesmo pode-se dizer no que concerne a música, na clássica, na religiosa e na
ópera existem até hoje termos genericamente italianos como "Adante", "Adágio" e
"Romanza", etc., suficientes para testemunhar o papel assumido pelos músicos daquela
nação nesse setor.

Com Giuseppe Verdi o melodrama atingiu seu ponto mais alto de toda a história
da ópera italiana.

Bem, estando em Roma tratei de encontrar-me com alguns membros de minha
farrnlia que lá residem. Na Via Giovanni Torre Cremata, no.06, do Bairro Monteverde
Novo, encontrei-me com uma das minhas primas de nome Irma Canini, filha do falecido
tio Félix, irmão de meu pai. O encontro foi muito interessante pelo seu episódio: Ao tocar
a campainha do apartamento, veio atender uma filha da referida, que perguntou-me o que
desejava, respondi: Queria falar com a Senhora Irma e diga-lhe que é um antigo admirador.
Acredito que a jovem ficou muito espantada e pelo interfone ouvi o seguinte diálogo:
Mamãe está ai um homem que se diz seu antigo admirador e deseja falar-lhe. - A mãe
respondeu: Deve ser um louco, pois o único admirador meu é seu pai; vamos ver quem é,
exclamou. Tão logo minha prima apareceu com a abertura da porta, fui logo dizendo: Não
fique receosa, pois sou seu primo do Brasil, Minas Gerais, residente em São João Del-Rei
e filho de José Lombardi Filho. Isto tudo foi expresso na língua italiana, de minha parte
um pouco insegura, pela falta de praticar a "língua" de meu saudoso pai.

Desde o instante que me identifiquei, Irma e a filha naturalmente surpresas pela
inesperada visita, já no interior do apartamento passaram como é próprio dos italianos a
tratar-me com afetivo carinho.
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Pouco depois com a chegada do esposo de minha prima, efetuadas as apresentações,
fiquei conhecendo o primo Antônio e logo em seguida o primo Pino Lombardi e sua
esposa Mirella, que foram convocados para conhecerem o primo que tinha chegado da
América do Sul.

Depois do farto almoço, regado por bom vinho, Pino e esposa, levaram-me para o
hotel, combinando uma viagem para o dia seguinte bem cedo em demanda pela "Estrada do
Sol" à cidade de Nápoles e as Ruínas de Pompéia e se possível à cidade de Bounabitácolo,
terra de nascimento de meu querido pai, situada na Província de "Salerno".

Durante o trajeto até Nápoles, meu primo Pino, curioso e ávido de notícias, indagou-
me por diversas vezes como vivíamos no Brasil, pois naquela altura a imagem de nosso
país na Europa era um tanto quanto "negativa", pois corria a notícia que o regime militar
estava tomando medidas antidemocráticas, sufocando a liberdade popular. Respondi-lhe
que infelizmente devido a falta de energia do governo anterior, foi necessário o movimento
militar para restabelecer a ordem interna e tranqüilizar a população que vivia em sobressalto
por causa da perturbação de maus brasileiros que na realidade estavam prestando um
desserviço ao povo e ao país. Disse-lhe ainda que a essência da democracia é liberdade,
mas a liberdade com responsabilidade.

Em Nápoles, fiquei conhecendo a tia Marieta uma das irmãs de papai, casada com
Nícola Mattina. A cidade é bela pelos seus palácios e pelo porto. Mas me chamou a
atenção, foi uma das ruas antigas, onde se encontram tradicionalmente varais com roupas
estendidas para secar, com o trânsito de pessoas e veículos passando por baixo. Fomos
visitar as ruínas da antiga cidade de Pompéia, que no passado foi toda coberta pelas lavas
do vulcão "Vesúvio".

Lá foi possível verificar o relicário de uma época, que após a escavação aflorou aos
nossos dias mostrando entre outras a petrificação de corpos humanos e animais, ocasionado
pela lava incandescente. Na parte nova da cidade fiquei conhecendo a Basílica de Nossa
Senhora de Pompéia, cuja devoção assemelha-se a de Nossa Senhora da Aparecida do Brasil.

Infelizmente, como o tempo estava escasso, não foi possível irmos até
Buonabitácolo, pois tínhamos de regressar a Roma no mesmo dia para seguir viagem com
os demais companheiros, para outras capitais da Europa, porque agendamos também uma
audiência com o Papa Paulo VI.

Esclareço que no meu encontro com meus primos e também na viagem a Nápoles e
Pompéia, fomos acompanhados pelo ilustre colega Deputado Luiz Fernando de Azevedo.

Depois de almoçarmos em Nápoles regressamos a Roma, pela "Via do Sol".
No dia seguinte o Deputado Bonifácio Andrada, Lourival Brasil e eu, fomos recebidos

pelo Papa Paulo VI em audiência particular. Após os cumprimentos recebemos das mãos do
sumo Pontífice, medalha de prata comemorativa do primeiro aniversário de sua eleição à
Cadeira de Pedro. Sua Santidade em português correto, fez diversas perguntas sobre o povo
brasileiro, elogiando o Brasil como maior depositário da fé católica, logicamente depois do
Estado do Vaticano.

Ao deixar o solo italiano, cheguei à conclusão que a Itália conhecida em todo o
mundo pela sua arte, sua história, sua democracia, sua civilização, não ficou imóvel com
o passar do tempo, povoado por pessoas que herdaram o gênio e o espírito de iniciativa
de seus ancestrais. Soube manter-se atualizada e sobretudo ao lado dos países mais
desenvolvidos. Esta é a verdadeira Itália.
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Aquela que continua a comer macarrão e pizza, mas sempre zelando pelo bem
estar de seu povo.

Compactuando com o mundo moderno que na época iniciava o desenvolvimento
da alta tecnologia.

E diga-se de passagem, completamente recuperada dos estragos provocados pelos
horrores da II Guerra Mundial.

Dia dezesseis do mês de outubro, visitamos Zurick, na Suíça, bela cidade pelas
suas edificações, lagos imensos, pela limpeza de suas ruas e praças públicas.

No outro dia, desembarcamos em Frankfurt, uma das principais cidades da
Alemanha Ocidental. Lá visitamos os principais monumentos da comunidade e seu belo
Jardim Botânico.

Dia vinte estávamos em Londres na Inglaterra, onde observei o seguinte: Por volta de
1967, a agitação tinha tomado conta de Londres, em se tratando de um país ultra conservador,
estranhamos a realização de uma verdadeira revolução, nos costumes e principalmente na
moda feminina. A moda tornou-se de repente uma grande festa de vestidos exóticos. A mini-
saia lançada por "Mary-Quant", tinha tornado realidade os sonhos luxuriosos. Os "hippies"
como ficaram conhecidos, vestiam-se iguais aos ciganos com andrajos, com fitas de couro na
testa, com cabelos frisados e desalinhados; calças justas e desbotadas. Outros com as cabeças
raspadas; chapéus furados e camisas estampadas de flores; calças jeans desbotadas, cabelos
longos e cacheados. E dessa maneira com a aparência de mendigos e maltrapilhos, vivia a
Inglaterra a força dos jovens em protesto contra a sociedade conservadora.

Os "hippies" nas tardes londrinas concentravam-se na Praça "Trafalgar Square" e
andando em círculos, exoticamente vestidos, caras pintadas, ornados com colares e brincos,
soltavam gritos de protestos, principalmente contra a rainha e sua corte que são até hoje a
prova maior do tradicional passado dos ingleses.

Outro grande fator das mudanças radicais dos costumes, principalmente no meio
dos jovens, foram as drogas como cocaína e maconha, fartamente consumidas na época,
cujo vício levaram as autoridades do país, da área de saúde, através de "Postos Especiais",
por incrível que possa parecer, a fornecerem diariamente e gratuitamente aos viciados,
certa dose da famigerada droga, entorpecente e alucinógenos, que alteram a personalidade
do indivíduo e quando tomado em superdose, ocasiona a morte.

Na capital inglesa, juntamente com os colegas José Mendes Honório, Nilson Gontijo
e Leão Borges e Matosinhos de Castro, promovemos contatos com organizações daquele
país, ligados aos problemas de transporte e administração pública, inclusive mantendo
encontro com estudantes brasileiros que ali estudavam.

No dia vinte e dois, chegamos em Paris, capital da França, pela parte da manhã e
logo após estarmos instalados no hotel, o Deputado Bonifácio Andrada, entrou em contato
com o Embaixador do Brasil, Dr. Bilac Pinto, que nos recebeu na parte da tarde na
Embaixada e na ocasião nos deu notícias de vários aspectos econômicos e administrativOs
do velho mundo e principalmente do governo francês, que na época estava implantando
em Paris e outras grandes cidades o sistema de administrações regionais nas respectivas
áreas metropolitanas, com ótimos resultados. Juntamente como o Deputado João Ferraz,
assessorados por técnicos da Embaixada Brasileira, mantivemos conversações com
autoridades francesas no tocante ao sistema de tributação adotado na França, em especial
sobre legislação financeira semelhante ao ICM (imposto de circulação de mercadorias) ali
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já existentes. Na época pelas observações, chegamos à conclusão que a experiência francesa
continha subsídios valiosos para a conjuntura brasileira e de Minas Gerais.

No dia seguinte, com a assistência da Embaixada visitamos pontos importantes da
bela cidade de Paris, como o Arco do Triunfo, Torre Eiffel, os Inválidos, Túmulo de
apoleão, Bosque de Boulogne, Museu do Louvre, Place Vendâme, Champs Elysées e
tantos outros maravilhosos lugares.

Paris é realmente a Cidade Luz, e seu povo muito acolhedor. Logicamente estando
na capital francesa, não poderíamos deixar de conhecer sua vida noturna, e lá fomos em
companhia de alguns colegas e um brasileiro que trabalhava na "VARIG - Viação Aérea
Riograndense, em demanda dos famosos "Molin Rouge" e "Lido", cujos shows naquela
época eram simplesmente maravilhosos.

No dia 25 de outubro de 1967, saímos em demanda a Lisboa em Portugal, para o
embarque de regresso via cidade de New York nos Estados Unidos da América do Norte.

Em Washington, eu e os Deputados Bonifácio Andrada e Lourival Brasil,
procuramos os órgãos técnicos da Organização dos Estados Americanos-OEA, assessorados
por elementos da Embaixada Brasileira, para que em entendimentos com o Dr. João
Gonçalves de Souza, Diretor de Cooperação Técnica daquela organização, fosse elaborado
um convênio com a Universidade Rural de Minas Gerais, para troca de cooperação técnica
de pesquisas.

Na Fundação Rochefeller, juntamente com elementos do Consulado Brasileiro
em New York, fomos recebidos pelo Dr. John M. Weir, ao qual, foi pelo Deputado Bonifácio
Andrada, exposto problemas da Universidade de Viçosa-MG, solicitando na ocasião, maior
intercâmbio de ajuda financeira para a referida educação agrícola. O dirigente da
Rochefeller Fundation, em princípio, prometeu apoiar a pretensão.

No setor de turismo, juntamente como Cônsul Dr. Luiz Orlando Célio, estivemos
também, no "Brazilian Goverment Trad Bureau", procurando estabelecer bases para mais
ampla divulgação das possibilidades turísticas do Estado de Minas Gerais na América do
orte.

Na importante cidade americana, pudemos entre outros, verificar o alto padrão de
vida da população, principalmente nos setores de saúde, educação e previdência social.
No entanto, nos idos da década de sessenta, ainda persistia a terrível segregação racial,
brancos e pretos brigando entre si. Tanto que, quando tínhamos de sair do hotel, situado
na Rua 41 de Manhatan, o porteiro nos alertava para o perigo do encontro comum com
racistas, que definitivamente, não iriam perguntar se éramos brasileiros, e com toda certeza
sem aviso haveriam de desferir porretadas em nossas cabeças. Era na realidade tão eminente
e trágico o problema, que por muitas vezes preferi não sair à noite.

Nesta altura dos acontecimentos, depois de quase um mês longe de minha esposa,
dos filhos e distante também do amado Brasil, invadiu-me profunda saudade não somente
da família, mais igualmente do povo brasileiro, nossos irmãos de luta e sofrimento, mas de
uma índole amena na época. Hoje infelizmente tudo mudou, diariamente temos notícias
de seqüestros e mortes, frutos da recessão interna, do tráfico de drogas, etc, etc.

No dia vinte e oito daquele mês, embarcamos de regresso ao Brasil e na nossa
Chegada no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, lá estavam para abraçar-me, minha
saudosa esposa Ruth, meu cunhado Fernando, Lourdes e mais alguns familiares; que
alegria ao abraçá-los e beijá-los com grande afetividade e também por pisar novamente o
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solo querido de nosso amado Brasil.
Realmente, depois de conhecer o "Velho Mundo", sentir o dia a dia de seu povo,

suas alegrias, suas tristezas e verificar como é conservado com carinho o imenso repositório
artístico de sua cultura histórica de seu passado sempre presente, chegamos a conclusão
que muito existe por ser realizado no sentido de também ordenarmos objetivamente um
dos pilares da civilização brasileira, ou seja, cuidar de conservar melhor o nosso patrimônio
histórico e artístico nos diversos setores que compõe um passado de lutas e vitórias.

Hoje dia 18 de agosto de 1987, chega-me a notícia do falecimento de Carlos
Drummond de Andrade, um dos maiores poetas do Brasil. Os mineiros e os brasileiros
estão de luto e este sentimento está sendo maior ainda em sua terra natal, Itabira e no Rio
de Janeiro, onde viveu a maior parte de sua vida.

Com a morte do poeta Carlos Drummond, além de toda a sua grandeza, desaparece
igualmente num pedaço da inteligência brasileira desaparece com ele um dos momentos
mais altos da nossa história literária. Ele era um mago das palavras. Tudo que escrevia
tinha alguma coisa como obra de Deus, mas o que consola é que os poetas não morrem,
porque as palavras escritas sempre serão eternas, perpetuadas nas páginas dos livros, onde
reside o tempo.

Os belíssimos versos do poema "Sentimento do Mundo", leva-me a transcrevê-
los, em homenagem ao grande poeta mineiro.

"Tenho apenas duas mãos
o sentimento do mundo,

mas estou cheio de escravos,

Minhas lembranças escorrem
e o corpo transige

na confluência do amor.

Quando me levantar, o céu
estará morto e saqueado
eu mesmo estarei morto,
morto meu desejo, morto
o pântano sem acordes.

Aos camaradas não disseram
que havia uma guerra

e era necessário
trazer fogo e alimento.
Sinto-me disperso,

Anterior as fronteiras,
humildemente vos peço

que me perdoeis.

Quando os corpos passarem,
eu ficarei sozinho

desfiando a recordação
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do sineiro, das viúvas e do microscopista
que habitavam a barraca

e não foram encontrados ao amanhecer
esse amanhecer

mais noite que a noite."

De volta do congresso realizado em Barcelona, reiniciei meus trabalhos
legislativos, mas ao mesmo tempo aluguei um apartamento na Rua Rio Grande do
Norte e tratei de trazer a família para Belo Horizonte, pois a separação semanal e
passa-la até à Sexta-Feira quando regressava a São João Del-Rei, tornava-me muito
solitário e profundamente tristonho, quando após mais um dia de trabalho ao entrar
no pequeno apartamento, não encontrava a palavra amiga de minha esposa e o sorriso
de meus sete filhos.

Reunidos novamente na convivência diária com a família, sentindo mais
conforto afetivo, procurei aprofundar-me com maior objetividade nos trabalhos do
legislativo, denunciando da Tribuna, principalmente a situação calamitosa do Estado
de Minas Gerais.

Nesse sentido, o "Estado de Minas", de 12 de dezembro de 1967, publicou o
seguinte:

"De solução Domina Interior."
O Deputado Nelson Lombardi do MDB, regressou de sua região eleitoral afirmando

que o quadro é desolador no interior do estado, "por causa da insensibilidade do governo
estadual", diante do grave e aflitivo problema do pagamento do funcionalismo em atraso
a quase seis meses.

Revelou ainda que é desoladora, também a completa paralisação de obras básicas,
que deveriam trazer desenvolvimento e novos empregos.

Naquele período, diga-se de passagem, realmente a administração do Governador
Israel Pinheiro ia de mal a pior, pois sem geração de recursos financeiros suficientes, ainda
infelizmente, contava com a indiferença da parte do governo federal.

Em fins de dezembro daquele ano, o mesmo jornal "Estado de Minas", publicava
o seguinte em sua manchete de primeira página:

"Deputado sugere intervenção para restaurar as finanças estaduais."
E continuava:
"Com base no Artigo 10, item V,Constituição Federal, o Deputado Nelson Lombardi

doMOB já pensa em pedir intervenção em Minas, para que o governo federal reorganiza as
finanças do estado."

No mesmo mês de dezembro, o jornal "Diário de Minas" publicava a seguinte e
interessante notícia, que veio atestar a situação aflitiva e desgastante do governo do
estado.

"Israel se asila na casa de Tancredo."
"A situação do governo Israel Pinheiro em São João Del-Rei é tão ruim por causa

de pagamentos atrasados aos funcionários, que ele chegou à cidade altas horas da noite,
Para assistir uma festa em homenagem ao Padre Salesiano José Vieira de Vasconcelos,
tendo se fechado no casarão do senhor Tancredo Neves, que só abriu as portas para Israel
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entrar apressadamente. A casa de Tancredo é chamada em São João Del-Rei de "Fortaleza",
pois quando a porta de entrada é fechada a casa fica inexpugnável e nada é visto por
dentro, nem de avião.

Israel chegou a São João em companhia do Prefeito de Belo Horizonte Souza
Lima, de surpresa, tendo de madrugada ido para a casa de Tancredo. As professoras e
outros funcionários ficaram sabendo e começaram a rondar a "Fortaleza" de Tancredo
para cobrarem o atraso de pagamento de mais de quatro meses. O vigia, por um buraco na
porta, informou que Israel e o próprio Tancredo já tinham ido para Belo Horizonte, quando
na verdade eles estavam fechados dentro da residência com medo dos protestos dos
funcionários. A missa para o Padre Vasconcelos teve que ser celebrada numa capela
particular para que ninguém incomodasse o Governador, Tancredo e Souza Lima. No final
saíram da casa as carreiras e foram correndo para o avião especial, que já estava com os
motores ligados.

Em 20 de dezembro de 1967, atendendo convite do ilustre teatrólogo Antônio
Guerra, eu e Ruth participamos do recital de canto de Teresinha Maria de Barros Gonçalves,
realizado no conservatório Padre José Maria "Xavier", em São João Del-Rei. Foram
apresentados diversos números como: Mozart - Aleluia - Donandy. O Del Mio Amanto -
É De L' Acqua - A Nepomuceno, Tu es o Sol! OP. 14, Número 2 - E Donizete, L'Elisire
O' Amore. "Quanto Amore", este dueto com Domingos Cirilo Assunção.

Abrilhantaram ainda o recital: - A professora Janice Mendonça Almeida e Maria
do Carmo Hilário, realmente foi uma noite encantadora.

No Natal de 1967, como sempre festejamos a magna data na casa de papai em São
João, presentes também meus sogros Waldemar Gomes Ribeiro e Dona Saninha e também
minha esposa Ruth e nossos queridos filhos.

Aquele Natal foi um pouco diferente, pois antes da ceia em reverencia do Menino
Jesus, pedimos licença para ler aos presentes uma carta escrita por "Públio Lêntulo" , um
nobre romano que governou a Judéia nos tempos de "Jesus", enviada ao senado romano,
que até hoje a melhor e perfeita descrição do "Suave Rabi", como era chamado o filho do
carpinteiro e de Maria. O texto da carta é de alta sensibilidade sobre o perfil do filho de
Deus e que foi transcrita por mim anteriormente no decorrer destas reminiscências.

No Natal, em que logicamente toda criança espera por Papai Noel, houve um
episódio que não poderia deixar de registrar, dado a singeleza afetiva do fato. Suzana,
uma de minhas filhas, que como as demais ganhou seus presentinhos, procurou a sua mãe
Ruth e disse o seguinte: "Mãezinha, eu quero também dar-lhe um presente, mas um
presente será em versos, e em seguida recitou:

"Gosto tanto de minha mãe;
Ela tem os cabelos pretos, olhos pretos
que brilham como duas estrelas;
Quando estou doente é ela que cuida de mim
e seu carinho faz com que a doença vá embora;
Dá conselho e educação, não só para mim,
como também para meus irmãos.
Por isso tudo, mãezinha querida,
é que eu gosto imensamente de você e de papai também."
Os versos são singelos e refletem o pensamento de uma adolescente de treze anoS

de idade, mas também demonstra a herança genética, herdada dos seus antepassados,
como minha mãe Sylvia, que no curto período de sua existência nos legou inúmeras
poesias de sua criação.

Durante o período legislativo de 1967, apresentamos as seguintes proposições:
o Requerimento número 48 - Ao Governador do Estado, solicitando o

restabelecimento da gratificação de risco de contágio e de vida dos funcionários da
Secretaria de Saúde, dos setores de lepra, tuberculose e raio x.

o Requerimento número 59 - Ao governo do estado, no sentido de revogar o
convênio, realizado entre o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e AÇOMINAS,
por considerá-lo altamente prejudicial aos interesses de Minas Gerais.

Discurso em 13 de abril, renovando a esperança de que o novo governo federal,
venha corresponder ao sentimento popular, restaurando no país as liberdades democráticas
e retomando o quanto antes a meta do desenvolvimento, tão necessária para a grandeza da
Pátria e bem estar do seu povo.

o Indicação número 47 - Apelo ao Senhor Governador e Secretário de Segurança,
no sentido de ser instalado em São João Del-Rei, Delegacia Regional de Polícia, já criada
anteriormente por lei.

o Indicação número 48 - Apelo ao Diretor Geral do O.E.R, no sentido de identificar
as obras de construção da rodovia, ligando por estrada asfaltada São João Del-Rei a
Lavras.

Apresentação do projeto de lei, homenageando em nome do povo mineiro o Dr.
Paulo Menicuci, recém falecido na cidade de Lavras.

o Requerimento número 71 - Solicitando ao Senhor Presidente Marechal Costa
e Silva e Ministro Costa Cavalcante de Minas e Energia o restabelecimento em São João
Del-Rei, da Terceira Zona Hidrológica do Segundo Distrito de Departamento Nacional de
Água e Energia.

o Requerimento número 75 - Solicitando ao Senhor Ministro dos Transportes
- Reformulação do Decreto Lei no. 49 e 47, conhecidos por "Lei da Balança", limitando
a carga pesada dos caminhões que transitam nas rodovias do país.

Discurso em 28 de abril - demonstração de fé democrática dentro dos princípios
básicos: Direito de crítica; o direito de sustentar opiniões pouco populares; o direito de
livre pensamento.

o Emenda número 16 - Ao projeto de reforma constitucional obrigando o Tribunal
de Contas do Estado a fiscalizar também as prestações de contas dos Municípios.

o Emenda número 153 - Ao projeto da Constituição que dispõe sobre a
nomeação de técnico de administração para as Prefeituras.

o Requerimento número 123 - Apelo ao Presidente do INPS, no sentido de
estudar a forma de atendimento aos seus associados, provindos da unificação dos IAPS,
no setor médico hospitalar.

o Requerimento número 171 - Solicitando ao Diretor Geral dos Correios e
Telégrafos a reabertura com a máxima urgência das agências - postais de DCT - Nos
Distritos de Caburu - Arcângelo no Município de São João Del-Rei e no Município de
Mercês de Água Limpa em São Tiago, que se encontram fechadas causando enormes
prejuízos ao povo das citadas localidades.

Discurso em OI de junho, sobre o projeto número 3.492, relativo a reformulação
do Estatuto do IPSEMG.
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o Requerimento número 190 - Solicitando ao Senhor Governador, remessa de
projeto lei, concedendo pensão a progenitor de soldado da Polícia Militar, falecido em
serviço.

Discurso em 20 de junho - Em homenagem do Ministro Gabriel Passos, no seu
quinto aniversário de falecimento.

o Requerimento - Solicitando transcrição nos anais da Assembléia Legislativa
de editorial do jornal "Estado de Minas" sobre a "Crescente perda de substância da
economia mineira".

o Requerimento número 213 - Apelo ao Ministro do Exército, no sentido de ser
editado pela biblioteca do exército, o livro "Frei Orlando, o Capelão que não voltou",
cujos originais são de autoria do Tenente Gentil Palhares, Ex-Comandante da FEB.

o Indicação número 148 - solicitando ao Senhor Governador imediata reforma
no prédio para instalação do Posto de Saúde na cidade de São Tiago.

o Requerimento número 232 - Solicitando informações da Corregedoria
Administrativa do IPSEMG.

Discurso em 16 de julho - tecendo considerações e análise sobre a calamitosa
situação financeira do tesouro nacional, com seis meses de atraso de pagamento ao
funcionalismo do estado.

Apresentação do Projeto Lei número 241/67 - que dá a denominação de "Ministro
Gabriel Passos" a rodovia MG-6 que liga São João Del-Rei e Lagoa Dourada a BR-3.

o Requerimento de congratulações, inserido na ata dos trabalhos da
Assembléia, pela consagração sacramental de Frei Lucas Moreira Neves, eleito Bispo
Titular de "Feradi Molus" na Itália.

o Requerimento número 288 - protestando contra a redução da quota de
participação das Prefeituras no ICM.

o Requerimento de aplausos ao teatrólogo Joracy Camargo, pela sua eleição
para Academia Brasileira de Letras.

o Requerimento número 324 - Ao governo do estado, solicitando a inclusão
no "Roteiro Turístico de Minas Gerais", as cidades de São João Del-Rei, Tiradentes e
Santa Luzia.

Discurso em 13 de novembro - De protesto contra o Prefeito de Belo Horizonte,
pela demissão de funcionários contratados pela administração anterior e novas contratações
de afilhados políticos.

Como membro efetivo das comissões de redação e de transporte, comunicações e
obras públicas, tivemos naquele ano a oportunidade de relatar mais de cem projetos de lei,
requerimento e indicações.

No final do ano de 1967, no início do recesso parlamentar e por sinal o meu
primeiro ano de exercício do mandato de Deputado Estadual, cheguei à conclusão que o
mesmo tinha sido produtivo apesar dos impedimentos e obstáculos como membro de um
partido de oposição e não em razão de estar o Brasil ainda sob o regime revolucionário de
1964.

Mas em verdade, em base de uma auto análise do momento poderíamos crescer
aproveitando cada conhecimento diário, porém isso é fácil de executar quase todos nós
estamos querendo mudar os outros, corrigir-lhes defeitos, exigir dos que nos cercam aquilo
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que ainda não conquistamos em nós.
Criticar os outros sem corrigir os nossos próprios defeitos, é um sinal evidente de

grande desarmonia interna. Somos na realidade cheios de imperfeições, mas estamos
prontos para apontar não nossa falta, mas sim a falta alheia. Isso é muito negativo e
embaraça sempre nosso caminho de aperfeiçoamento.

A vida é um jogo complexo e só o Criador pode avaliar o resultado de cada
acontecimento, cada comportamento, cada situação.

Estamos sempre colhendo os frutos das sementes que lançamos, por isso é tão
importante selecionarmos as sementes; pois temos liberdade de lançá-Ias, mas depois
somos obrigados a colhê-Ias.

Ao abrir o Jornal do Brasil de 05 de setembro de 1987, em um dos intervalos em
que estou escrevendo as "Reminiscências", me deparo com a seguinte manchete: "Brasil
Domina Tecnologia do Combustível Nuclear", e mais adiante a notícia: Em tom solene,
ladeado por nove Ministros de Estado, o Presidente José Sarney anunciou o ingresso do
Brasil no domínio completo da tecnologia de enriquecimento de urânio por ultra
centrifugação, afirmando que esse é um fato da maior transcendência na história científica
do Brasil. O domínio do enriquecimento de urânio era o que faltava para que o país
pudesse fabricar seu próprio combustível nuclear. A tecnologia foi obtida pelo Instituto
de Pesquisas Energética e Nuclear - IPEN, sob a supervisão da Marinha, que desenvolve
um submarino nuclear, no âmbito do programa nuclear paralelo iniciado em 1979, pelo
então Presidente Figueiredo.

Meu comentário a respeito: Espero que as finalidades sejam exclusivamente para
fins pacíficos. Acredito que mesmo a construção de usinas nucleares, para gerarem energia
elétrica a exemplo Angra I, não justifica-se num país continental como o Brasil, que possui
imensas reservas de rios em seu território, em que poderão ser construídas novas barragens e
usinas geradoras de energia elétrica porque o nosso potencial nesse setor é enorme.

O perigo das usinas nucleares é o vazamento de irradiação de sérias conseqüências
para a humanidade e mesmo para a ecologia pois sua contaminação é mortal.

Depois do Natal, já em janeiro de 1968, durante o recesso parlamentar viajei pela
minha região eleitoral, principalmente nos Municípios em que era majoritário como
Deputado Estadual.

Em fins do mesmo mês, já de regresso a Belo Horizonte, fui entrevistado por
repórteres dos jornais "Estado de Minas" e "Diário da Tarde", sobre a situação nos
municípios em que fui votado, principalmente com respeito ao atraso de pagamento do
funcionalismo público estadual e cuja notícia foi transcrita nos seguintes termos:

"Lombardi Renova os Ataques ao Governo"
Regressando de sua região eleitoral o Deputado Nelson Lombardi do MDB,

reafirmou que só há uma solução para os problemas financeiros do estado: Intervenção
Federal, de acordo com uma Nova Constituição.

Revelou que a intervenção não é humilhante, pois o que desejamos é uma medida
dentro da Constituição. Humilhante e anti patriótico, acrescentou: - É nós homens públicos
ficarmos de braços cruzados vendo impassíveis a fome e o desespero campear entre famílias
de funcionários do Estado, motivado pelo atraso de pagamento. O problema é social e
humano. Portanto independente de qualquer pronunciamento partidário.

Declarou ainda, que no período que esteve no interior, visitou algumas cidades tais
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como: Lagoa Dourada, Entre Rios de Minas, Resende Costa, Prados, Andrelândia, Piedade do
Rio Grande, São Vicente de Minas, Aiuruoca, além de São João Del-Rei e outras mais. Nesses
municípios, segundo representante emedebista, a situação do funcionalismo é angustiante,
pois a média do atraso de pagamento de vencimentos é de sete meses. Além disso, as obras
públicas estão paralisadas, com sérios prejuízos para a emancipação econômica dessas regiões.
AfIrmou igualmente, que a situação em Minas Gerais é empobrecimento diário, porque o
governo abandonou por completo o Estado.

Referindo-se ao problema da capital, o Deputado Nelson Lombardi disse que quer
levar o Prefeito Luiz de Souza Lima a justiça, porque o chefe do executivo municipal fez
várias nomeações irregulares. Inclusive aposentando funcionário em cargo de confiança
com vencimentos de secretário municipal, ferindo dessa maneira o artigo 6 do Ato
Complementar no. 28, que foi incorporado a Nova Constituição Federal.

No início de fevereiro foi noticiado que o Governo Federal pretendia através de
decreto lei, nomear Prefeitos Municipais dos Municípios considerados "Cidades
Históricas" e "Estâncias Hidrominerais", inclusive incluindo na nossa região, além de
São João Del-Rei o Município de Tiradentes. A notícia como era esperada, causou grande
revolta entre a população e logicamente obrigou-me a comparecer na Tribuna da Assembléia
Legislativa para demonstrar a reação dos munícipes das duas cidades e no dia seguinte os
jornais "Estado de Minas" e "Diário da Tarde" publicaram o seguinte resumo:

"O Deputado Nelson Lombardi, disse ontem da Tribuna da Assembléia, que é uma
afronta a inclusão dos Municípios de São João Del-Rei e Tiradentes, entre os 230
municípios brasileiros que terão as eleições diretas por força de um decreto lei que o
Governo Federal pretende baixar com base no interesse da segurança nacional.

Assinalou o parlamentar que as vetustas e históricas cidades mineiras, que tantos
exemplos de amor, democracia e liberdade tem dado na formação histórica do país, no
presente e no passado, sentem-se oprimidas e afrontadas, nos seus altos fôros de civismo,
com a supressão a seus filhos do direito de eleger livre e diretamente o seu Prefeito
Municipal.

Ainda em fevereiro de 1968, a bancada do MDB começou a enfrentar ambiente de
crise, apesar dos desmentidos dos Deputados Sílvio Menicucci e José Raimundo, que não
seriam candidatos a liderança na próxima sessão legislativa. A bem da verdade e na
realidade ambos já trabalhavam os membros da bancada no sentido de ocuparem a liderança
do MDB na Assembléia.

Nesse justo momento, iniciou-se um movimento para evitar luta emedebista dentro
da própria bancada, com o objetivo de não desfigurar a oposição junto a opinião pública,
criando-se a possibilidade de surgir um terceiro candidato, que pelas notícias poderia ser
o meu nome, que vinha fazendo uma oposição construtiva ao atual ocupante do Palácio
da Liberdade.

Lembravam através de notícias nos jornais os defensores de minha candidatura, que
o representante de São João Del-Rei, no episódio da comissão parlamentar de inquérito -
CPI, que examinou a situação da "Justina do Brasil S.A", que estava ameaçada de fechar,
teve uma atuação destacada como oposicionista e na hora do diálogo com o governo se
prontificou a colaborar em benefício do próprio estado.

Mais adiante foi publicado o seguinte:
"O Sr. Nelson Lombardi, declarou que somente será candidato ao posto de Líder
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da Bancada do MDB, se com isso, unificar os deputados que representam o partido na
Assembléia Legislativa."

Mas, no final houve um consenso através do nome do Deputado Silvio Menicucci,
o qual foi eleito pela bancada Líder do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, na
Assembléia Legislativa.

Em 07 de agosto de 1987, obtivemos a grata notícia que o Papa João Paulo II
havia nomeado Dom Lucas Moreira Neves, nascido em São João Del-Rei, Arcebispo de
Salvador e Primaz do Brasil. Em sua primeira entrevista aos jornalistas brasileiros, disse o
Cardeal, destacando a igreja, sua vida, seus planos e falando da crise que atormenta o
Brasil e vários países do terceiro mundo, como outras que já se unificaram na história que
é sobretudo uma crise de falta de solidariedade, havendo portanto, a necessidade de se
instaurar a civilização solidária, do amor (publicado no Diário da Tarde).

Voltando às reminiscências.
No início de março de 1968, em viagem de automóvel em demanda do Rio de

Janeiro, em companhia de minha querida esposa Ruth, que ia submeter-se a exames médicos,
paramos e Juiz de Fora, para almoçar e uma rápida visita ao "Museu Mariano Procópio",
o qual sempre desejei conhecer.

Entre os vários móveis em estilo imperial, pinturas, etc, existem milhares de
documentos históricos incluídos no grande acervo do Museu Mariano Procópio, mas o
que mais me chamou atenção foi o episódio de um dos romances que no tempo do império
era comentado ao pé do ouvido entre freqüentadores dos refinados salões da Corte no Rio,
e que até hoje se tomou um tema famoso pelo seguinte:
- Dom Pedro I, com sua fama de conquistador, era também maneiroso na escrita e nas
cartas, pois além das palavras amorosas, enfeitava letra por letra com floreios que segundo
ele, surgiam do coração. Na maioria, essas cartas eram endereçadas para a Marquesa de
Santos.

O romance podia ser mantido em segredo naqueles tempos, hoje no entanto,
qualquer um poderá ler as provas desse relacionamento nas cartas existentes nos arquivos
do Museu Mariano Procópio. E por ser interessante descrevo-a na integra.

"Meu benzinho, tenho o gosto de enviar essa cartinha com ridículo mimo dentro,
esses dois cravos para que, cravando-se no seu coração lhe façam conhecer a fidelidade do
meu, que é todo seu; a coleira para por o forro e o dinheiro da mesada, que sem isso não se
compram os melões. Afinal, remeto meu coração.

Beijos e abraços dados com aquela amizade que caracteriza este seu amante.
Assinado, "Demonão."

Depois da consulta de Ruth com o Dr. Carlos Mayall, angiologista famoso na
época, regressando a Belo Horizonte, dei continuação à minha atuação na Assembléia
Legislativa como membro da bancada da oposição.

No dia 12 de março do ano de 1968, da Tribuna da Assembléia, lavrei o meu
protesto lamentando o aviso do Secretário da Educação José Maria Alckimin, o qual
Contestava o acordo feito entre os professores e o governo do estado, cujos mediadores
foram os próprios membros da Assembléia e da parte do governo o Líder Deputado Homero
Santos.

No dia seguinte também da Tribuna entrei com um projeto de lei que delimitava
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as áreas de instalação de novas indústrias nos grandes centros urbanos de Minas Gerais, a
fim de impedir o êxodo do homem do campo para os grandes centros.

No dia quinze em Brasília o Marechal Arthur da Costa e Silva toma posse como o
vigésimo quinto Presidente do Brasil no Congresso Nacional. O seu Vice-Presidente é o
Dr. Pedro Aleixo. Ao meio dia o referido recebeu o poder, transmitido pelo Marechal
Castelo Branco, solenidade esta que pela primeira vez foi realizada em recinto fechado,
longe do público.

No dia 16 do mesmo mês, ocupei novamente a Tribuna da Assembléia em defesa
do ensino em franca decadência em Minas Gerais. Iniciei dizendo que a instrução, que já
se chamou de "O Primeiro Direito do Homem" é fundamental na vida humana e
indispensável para o êxito na obtenção de quaisquer metas em que o homem se empenhe.
No dia seguinte entre os outros jornais o "Diário de Minas" em artigo de fundo, comentou
o meu pronunciamento com o seguinte comentário:

"Quadro Real" - O problema do ensino em Minas Gerais em todos os graus, foi
tema de um discurso sério do Deputado Nelson Lombardi, de São João Del-Rei e que sem
ser um especialista, apresentou um quadro que o bom senso recomenda.

Em quatro de abril, apresentei requerimento solicitando que o Presidente da
Assembléia Legislativa efetue gestões junto a Eletrobrás, no sentido de promover com a
maior urgência a troca de talões das contas do pagamento da força e luz, de acordo com a
Lei 4.156, pelos respectivos títulos de obrigações, pois atravessadores estão adquirindo
as referidas contas por um valor insignificante, com visível prejuízo para o povo.

Naquele dia, publicaram os jornais e as emissoras de televisão a infausta notícia
do assassinato de Martin Luther King, líder negro que pregava a paz e a justiça em
igualdade para todos os homens, na sua luta pelo fim da discriminação racial em grande
evidência nos Estados Unidos da América do Norte.

Na realidade, o líder religioso Martin King é um símbolo do ano de 1968. Sua
morte abrupta é a maior prova deste racismo. A discriminação racial hoje abolida
definitivamente nos Estados Unidos, deve-se em grande parte ao notável pregador, cuja
luta superou barreiras anti-naturais, com o sacrifício de sua curta existência, aos trinta e
nove anos de idade.

Em quatorze de abril, o Papa João Paulo VI a quem tive o imenso prazer de conhecer
pessoalmente, dirige aos seus fiéis a Encíclica "Humanae Vitae", que versa sobre o
nascimento contra os modernos métodos anticoncepcionais.

O jornal "O Globo" publicou em dezessete do mesmo mês, meu pronunciamento
realizado na Assembléia Legislativa, de um apelo ao Ministro da época, Mário Andreazza,
responsável pelo Ministério dos Transportes, no sentido de que a sede da segunda região
do novo sistema ferroviário nacional, fosse instalada em Belo Horizonte, que era o centro
econômico que integrava os transportes do Território Leste - Brasileiro de acordo com o
projeto elaborado pelo GEIPOT.

No dia seguinte, na reunião da Assembléia Legislativa apresentei projeto de lei,
mediante o qual a nova estação rodoviária de Belo Horizonte seria denominada de
"Embaixador Assis Chateaubriand".

Na justificativa, focalizei os dados biográficos do fundador dos "Diários
Associados", destacando suas realizações nos diversos setores de atividade a que esteve
ligado e em especial à contribuição permanente que emprestou para o desenvolvimento
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mineiro.
Não foi fácil definir do caráter de Chateaubriand, porque foi um homem muito

discutido, mas como jornalista emérito, homem de negócios e homem público, que fôra
pioneiro em arrojadas iniciativas como a instalação da primeira emissora de televisão na
América do Sul, a saudosa TV "Tupi", contribuiu significativamente para o
engrandecimento do Brasil.

Quando da apresentação do projeto criou-se certa apreensão nas hostes do governo
estadual, pois era intenção do Secretário de Obras da época e dos membros da bancada
governista na Assembléia, homenagear o Governador Israel, dando o seu nome à estação
rodoviária, recém inaugurada e construída na sua administração.

Criou-se dessa maneira um impasse, pois seria desagradável sobremaneira a
possibilidade de vetar-se o referido projeto de minha autoria, em tratando-se de um nome
por demais respeitado pelos seus méritos.

Mas, chamado que fui pelo Dr. Pio Canedo, Vice-Governador e a quem, com o
correr do tempo dedicamos mutuamente simpática amizade, depois da exposição do mesmo
e do líder do governo na Assembléia, concordei em retirar o projeto da pauta, ao mesmo
tempo que apresentei outro, dando a denominação do ilustre jornalista à rodovia asfaltada
Araxá - Franca, a cuja inauguração estive presente e tendo inclusive a oportunidade de
conhecer pela primeira vez o grandioso complexo turístico e termal do "Grande Hotel" de
Araxá pertencente a Hidrominas, que em futuro teria grande participação em minha vida
pública.

Por ocasião da inauguração da citada rodovia, prometeu-me o Governador Israel
Pinheiro, apesar da dificuldades financeiras do Estado, asfaltar o acesso rodoviário da
histórica cidade de Tiradentes cidade da minha região eleitoral, que perpetúa o nome do
patrono CÍvico da nação e que não tinha sofrido desfigurações arquitetônicas, fato que a
caracteriza como sendo uma das mais autênticils Vilas do ciclo do ouro de Minas Gerais.

Realmente devo declarar: Israel Pinheiro, antes de deixar o governo construiu e
asfaltou novo acesso para Tiradentes.

Hoje, tenho um dever de consciência de mentalmente retornar aos idos de 1935,
no dia em que visitando o poeta Manoel Ricardo em companhia de vovó Frederica na
cidade de São José dos Campos, recebi de suas mãos uma poesia de sua autoria dedicada
ao garoto que ali estava, com a idade de cinco anos. Os versos escritos me acompanham a
seis décadas, tanto é verdade que o papel já amarelou devido a pátina do tempo.

~'inla'rda
A pinta preta que tu tens no rosto,
é uma pinta mimosa e bem pequena.
Que te dá mais encanto e mais amena graça,
qual nuvem leve em céu d'agosto.
Faz uma sacerdotisa abandonar seu templo,
Faz queimar-se na luz uma phalena;
Inveja aos anjos na mansão serena,
A pinta preta que tu tens no rosto.
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Eu imagino até, belo menino;
Que Deus, um dia, de ti enamorou-se,
E chorou de paixão e de desgosto.
Chorou ... e a branca lágrima divina
Caindo transformou-se
Na pinta preta que tu tens no rosto ...

"Reminiscências" NELSON JOSÉ LOMBARDI

a criação de novos órgãos acumulativos, mas apenas a dinamização e modernização dos
já existentes, porque bem ou mal, já possuem acervos de experiência e realizações;

III - Impõe-se a imediata valorização do professor, dando-lhe ao menos uma
condição de vida compatível com o cargo que exerce. Não é possível que o magistério
continue a ser uma espécie de atividade secundária, obrigando o professor, para sustentar-
se, a trabalhar um número de horas superior ao que pode suportar.

Ao meu Nelsinho - 05. lO. 1935

Voltando a seqüência de minhas memórias, no dia 18 de abril de 1968, voltei a
ocupar a Tribuna no plenário da Assembléia Legislativa, para pedir um voto de aplauso e
apoio incondicional ao movimento de reintegração do artista mineiro - Moram; criado
por um grupo de artistas, atores e atrizes, com a finalidade de chamar a atenção do público
e dos poderes constituídos mineiros para o problema da classe das artes cênicas.

Justificando o pedido, afirmei que Minas estava completamente à margem, no que
se referia a artes cênicas, muito embora sempre tenha participado ativamente do progresso
nacional no terreno do comércio, da indústria e do esporte, ao contrário do artista mineiro
do setor teatral que por falta de mercado de trabalho na profissão, tem que imigrar para os
outros grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, apesar do excelente material
humano existente.

Daí conclui-se que lhes faltava apoio, crédito e produção, para que em Minas
possa montar suas próprias peças teatrais e as estações de televisão, também aproveite o
farto material artístico existente.

Logo em seguida, devido ao apoio solicitado em favor do "Moram", fui convidado
a participar do seu grupo de trabalho, pela sua Presidente a atriz Wilma Henriques e a
secretária Lady Francisco.

Na mesma época, por força de ato institucional assinado pelo Presidente da
República, passarão a ser considerados área de segurança nacional, sessenta e oito
municípios brasileiros, extinguindo-se portanto as eleições para Prefeito nesses municípios.
Ato datado de 17 de abril de 1968.

Dois dias depois houve um atentado à bomba no jornal "O Estado de São Paulo",
destruindo a entrada do edifício onde funcionava.

Ainda em abril daquele ano, efetuei na Tribuna da Assembléia novo e longo
pronunciamento sobre a situação calamitosa do ensino brasileiro.

Apontei erros no setor da educação nacional, solicitando em seguida que fossem
enviados ao Ministro da Educação, o estudo divulgado anteriormente e de nossa autoria,
que destacava quatro pontos capitais sobre a matéria.

1-Nova política educacional em relação ao analfabetismo adulto; que estava errada.
É necessário a elaboração de amplo programa de combate a esse tipo de

analfabetismo. Não podemos esperar que desapareça o analfabetismo adulto pela crescente
escolarização das crianças.

I1 - É urgente a necessidade de reaparelhamento da máquina administrativa
governamental, imprescindível à execução de novos planos educacionais. Não propomos
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IV - É inadiável o estabelecimento de uma política salarial que seja um estímulo
ao aumento de produtividade. Assim agindo estaremos evitando a concorrência desleal
de outros países que, melhor remunerado, importam nossa melhor mão de obra, para a
formação da qual não investiram.

Por ocasião da IV Convenção do Distrito L-lI, o Lions Clube de São João Del-
Rei, do qual sou um dos fundadores, foi apresentado um relatório de campanhas que
foram realizadas desde a sua fundação em setembro de 1965.

Citando entre outras a construção do lactário e posto de reidratação da sociedade
de auxílio à criança enferma, distribuição de roupas e brinquedos e alimentos às crianças
menores e pobres.

Com base nessas informações, apresentei requerimento à Assembléia Legislativa
consignando votos de congratulações com clube de serviços.

Também em fins de abril, o jornal "O Globo" do dia 23, dava a notícia abaixo e
respectiva manchete.

"Lombardi Apoio Movimento Grevista das Professoras."

O Deputado Nelson Lombardi (MDB), lamentou ontem da Tribuna da Assembléia,
o aviso publicado no órgão oficial do Estado de Minas Gerais, assinado pelo Secretário
José Maria Alkimin, da Educação, contestando o acordo realizado entre as professoras e o
governo do estado, tendo como mediador a própria Assembléia e por parte do executivo,
o Líder Homero Santos.

Acrescentou que o fato demonstra não só insensibilidade do atual Secretário
da Educação para o problema social e humano, como também coloca em situação
difícil o Líder Homero Santos e agrava ainda mais o descrédito da atual administração
estadual.

Tanto assim que as professoras em todo estado resolveram entrar em greve e somente
interromperão o movimento grevista quando de fato receberem seus vencimentos em
atraso.

Em dois de maio, o mesmo "O GLOBO", em notícia nacional publica o seguinte:
"Arrocho - O Deputado Estadual de Minas Gerais Nelson Lombardi, defendeu a

imediata queda do arrocho salarial, retirando dos ombros do trabalhador o ônus do combate
a inflação. Defendeu o Senhor Lombardi a participação do empregado nos lucros da
empresa, como forma de aumento da produtividade e a eliminação do desnível entre
patrões e empregados. Estamos diante de um barril de pólvora, que poderá explodir a
qualquer momento caso os homens de responsabilidade do país, sobretudo aqueles que
exercem funções públicas de importância, não se disponham a acabar com o desnível
entre as classes operárias e produtoras, ao ser interpelado pela reportagem de O Globo,
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sobre a situação econômica e financeira da nação."
Em quatro de maio do mesmo ano, participamos juntamente com os Deputados

Raul Belém e José Raimundo, representando a Assembléia Legislativa, de uma solenidade
na União Israelita Brasileira, em comemoração do 25 ano do "Levante do Gheto de Varsóvia".

A solenidade iniciou-se com a cerimônia de ascender as seis velas do candelabro,
testemunha dos sofrimentos do levante do Gheto. O Presidente da União Israelita discursou,
discorrendo sobre o crime nazista que sacrificou com a morte mais de seis milhões de
judeus, crime este que não será nunca perdoado.

Em nome da Assembléia designado que fui pelos colegas presentes, usei da palavra
para apresentar a solidariedade do legislativo mineiro contra o crime hediondo cometido
e na luta contra a discriminação racial em qualquer parte do mundo.

Ainda em meados do mês de maio de 1968, apresentei na reunião do Plenário da
Assembléia requerimento solicitando ao Senhor Evaristo de Paula, Secretário da Agricultura,
informações sobre o preço de custo dos tratores "FIAT", importados da Itália. Justifiquei
o pedido em base de informações obtidas sobre a venda dos referidos aos agricultores que
estavam encalhadas devido ao alto preço das máquinas. Se confirmada a baixa procura
dos tratores, não teríamos dúvidas em afirmar que haveríamos de responsabilizar o
executivo estadual pela ruinosa importação.

Na ocasião, o meu requerimento solicitando informações irritou o Secretário da
Agricultura, a ponto de declarar em entrevistas aos jornais que não devia satisfações a
Deputado da oposição.

Em resposta, também em entrevista, disse que o Senhor Evaristo de Paula não
tinha senso de responsabilidade, desconhecendo o dever de todo homem público de
responder toda e qualquer informação solicitada pelos legítimos representantes do povo,
no exercício de seu mandato.

Já naquela época, falava-se em paridade de vencimentos dos servidores dos "Três
Poderes", em cumprimento a dispositivo constitucional.

Havia como hoje, impressionantes distorções salariais entre funcionários do
executivo, legislativo e judiciário. Para regulamentar o dispositivo ainda naquele mês,
apresentei devidamente apoiado, projeto de lei sobre a complexa matéria.

No dia dezesseis de maio, o jornal "O Globo" publica meritória campanha em
favor do músico sanjoanense Santiago de Carvalho, jovem violoncelista, no sentido de
angariar fundos para aquisição de um violoncelo para o mesmo.

A história de Santiago Sabino é igual à de tantos outros artistas brasileiros que
tentam o êxito no exterior. Sabino ganhou em concurso uma bolsa de estudos na Inglaterra,
e lá está a algum tempo, apresentando-se em concertos nas diversas cidades da Europa e
sempre muito aplaudido.

Mas por incrível que pareça, Sabino não possui um violoncelo, estuda e exibe-se
com um instrumento emprestado.

Na ocasião, solicitei um voto de congratulações e a transcrição nos anais da
Assembléia Legislativa da reportagem de "O Globo", e ao mesmo tempo efetuei apelo à
Prefeitura Municipal de São João Del-Rei, para que a referida desce apoio à meritória
campanha em favor do excepcional músico sanjoanense. Tempos depois chegou-me a
notícia que a campanha tinha obtido êxito e o notável músico finalmente estava de posse
de seu violoncelo.
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Hoje, 10 de agosto de 1987, mais uma vez interrompo a narração das
"reminiscências" para registrar e comentar o seguinte:

"Existe na vida gestos gratificantes, e um deles é o reconhecimento do esforço
empreendido em favor do trabalho pela causa pública." Abaixo transcrevo carta recebida
do ilustre professor e músico sanjoanense Abgar Antônio Tirado, que na ocasião completava
dez anos no cargo de Diretor do Conservatório Estadual de Música "Padre José Maria
Xavier" de São João Del-Rei:

Presadíssimo amigo Nelson Lombardi.
Foi com imensa satisfação que recebi sua gentil mensagem, com relação a qual

peço-lhe desculpas pela demora da resposta.
Agradeço-lhe penhoradamente os cumprimentos pelos meus dez anos à frente do

conservatório.
Quando à citação de seu prezado nome na matéria sobre a Escola Estadual Bárbara

Heliodora, nada tem a me agradecer, e se o faz, deve-se a sua nímia delicadeza, pois a
citação somente corresponde ao mínimo de justiça para com o notável Prefeito, de saudosa
administração.

Desejando-lhe crescente sucesso em sua carreira, plena realização de suas
inspirações pessoais e, ao mesmo tempo, recomendando-me aos seus, subscrevo-me com
grande abraço, Abgar.

São João Del-Rei, 07 de agosto de 1987.
Retomando em 21 de agosto de 1968, os jornais "Estado de Minas", "Diário de

Minas" e o "Diário" publicam entrevista minha sob o titulo: "Política Fiscal é Desastre em
Minas". A vinda de uma missão italiana a Minas para estudar a possibilidade de implantar
novas unidades industriais, pode constituir nova frustração diante da fobia fiscal que se
apossou do governo mineiro, advertiu ontem o Deputado Nelson Lombardi.

Disse o Deputado do MDB que o desenvolvimento econômico dos pequenos
países e a expansão das grandes nações industrializadas, tende a repousar-se mais
efetivamente na hábil e objetiva manipulação dos instrumentos de política tributária, e
por isso foi contra a elevação da alíquota do ICM e acusou o Governador do Estado de
estar promovendo em massa a evasão de unidades industriais mineiras.

Hoje, cinco de junho, os jornais publicam o assassinato de Robert Kennedy,
candidato à Presidência dos Estados Unidos.

No mesmo dia, da Tribuna da Assembléia Legislativa, denunciei e critiquei o
executivo estadual mineiro, pela não instalação de cinco ginásios estaduais criados em
1965 e não instalados até aquela data.

Os ginásios eram de Barroso, Aiurouca, Nazareno, Cassiterita e Carrancas, regiões
de grande densidade de jovens carentes de escolas.

Em quinze do mesmo mês, o jornal "Correio da Manhã" entre outros publicou a
seguinte notícia:

"Deputado do MDB -Quer Petroquímica para Minas Gerais" - Relembrando Gabriel
Passos, a quem atribuiu efetiva participação na luta para livrar o povo brasileiro da
escravatura econômica, o Deputado Nelson Lombardi, do MDB, pediu ontem na Tribuna
da Assembléia Legislativa, providências concretas para a efetiva implantação de indústrias
petroquímicas em Minas Gerais.
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No pronunciamento, resume as atividades da Petrobrás e aplaude a criação da
Petroquisa, empresa constituída no governo passado com a finalidade de formular e
executar, de comum acordo com o setor, a política nacional de exploração petroquímica.
Concluindo o seu pronunciamento, o representante do MDB conclamou os empresários
mineiros e o governo do estado a "uma ação conjunta em favor da instalação da indústria
petroquímica em Minas", solicitando que a refinaria Gabriel Passos, como fonte de matéria-
prima para o ramo, poderia exercer função multiplicadora no conjunto de atividades,
influindo decisivamente para a emancipação econômica do Estado de Minas Gerais.

No dia vinte e um de junho, o plenário da Assembléia Legislativa aprovou
substitutivo de minha autoria a outro meu projeto, dando o nome do jornalista Assis
Chateaubriand, fundador dos "Diários Associados" à rodovia asfaltada Araxá-Franca.

No dia vinte e cinco, esteve perante à comissão da sindicância da Assembléia
Legislativa o Senhor Evaristo de Paula, Secretário da Agricultura, procurando explicar
como processou-se a importação de tratores FlAT.

Na ocasião, de acordo com o depoimento do Secretário, ficou confirmada, em toda
extensão as denúncias por mim formuladas, que não houve concorrência pública como
manda a lei, para a importação dos tratores, em que pese o alto valor de três milhões de
dólares, incluindo-se inclusive cláusula no contrato de risco cambial, altamente onerosa
para o preço final do trator importado.

Pelo visto o Senhor Secretário da Agricultura lançou o Estado numa aventura de
sérias conseqüências para o tesouro estadual e ao mesmo tempo prestando um desserviço
ao homem do campo.

Hoje ao redigir estas notas, verifico que já naquela época era costume no Brasil o
po~er pú~li~o efetuar aquisições sem salutar concorrência exigida por lei, atos irregulares
mUlto propno das nações subdesenvolvidas.

Ainda em fins de junho de 1968, milhares de pessoas saíram às ruas do Rio de
Janeiro para pedir a democracia de volta. Foi a manifestação que passou à história como
"a passeata dos cem mil".

Os jornais "Última Hora", "O Globo", "O Diário" e o "Estado de Minas" de 03 de
julho de 1968 publicaram a seguinte notícia: CPI no Departamento de Assistência aos
Municípios - O Deputado Nelson Lombardi vai pedir a constituição de uma comissão
parlamentar de inquérito para apurar todas as irregularidades que vem se verificando no
departamento de Assistência aos municípios da Secretaria do Interior, caso o Governador
do Estado não tome providências para salvá-Ias, demitindo o seu diretor geral.

Ent~e as irregul~dades apontadas constam: cobrança da Prefeitura pela orientação
de planos dIretores da CIdade; depósitos de numerários e valores financeiros em bancos
particulares, quando a lei obriga as repartições públicas a somente depositarem em bancos
oficiais.

No dia oito do mesmo mês, em solenidade realizada no Palácio da Liberdade e que
contou ~om ~presença do Vice-Governador Dr. Pio Canedo, secretários, deputados federais,
~stadu.aIs, dIretor do DER, minha presença, como autor do projeto e grande número de
Jornah~tas, o Governador Israel Pinheiro sancionou a Lei número 4.861 que dá a
denolllinação de "Jornalista Assis Chateaubriand" ao trecho mineiro da rodovia Araxá-
Franca.

Na minha justificativa, ressaltei que o saudoso jornalista merecia a homenagem,
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principalmente pelas diversas campanhas empreendidas pelo referido em favor da
implantação de grandes rodovias, como instrumento de integração nacional.

No final do referido mês, para surpresa dos Deputados, o Governador do Estado
envia projeto de lei que pretendia transformar os colégios estaduais em "Fundações". A
iniciativa teve imediata reação de nossa parte e de outros colegas, tanto do "MDB" como
da própria "ARENA".

O movimento tornou-se de grandes proporções, desde que da Tribuna da Assembléia
Legislativa protestei contra o projeto e afirmei que transformação de colégios públicos
em fundações era a prova mais evidente de que o executivo estadual não tinha coragem de
enfrentar os problemas do setor educacional mineiro.

O Governador, sentindo a enorme reação na Assembléia e da própria classe
educacional, em dado momento solicitou a retirada do projeto, encerrando o assunto.

No início de agosto de 1968, fui convidado pelo meu colega Deputado José
Raimundo, de saudosa memória, médico e advogado, para participar de uma reunião
juntamente com o Dr. José Elias Murad, hoje Deputado Federal, o Dr. Roberto Alvarenga,
na época Diretor da Faculdade de Medicina Federal, e o Dr. Luiz Fortini, também da
faculdade, no sentido de estudarmos apresentação de um projeto de lei criando um "Centro
de Pesquisas Biológicas em Minas Gerais", que pudesse prover recursos para proteger o
pesquisador mineiro do cerco dos laboratórios, principalmente estrangeiros, e abrir caminho
para novas descobertas na área científica da medicina.

A idéia da Fundação do Centro de Pesquisas surgiu quando aqueles três
professores conseguiram descobrir uma planta medicinal brasileira que deveria auxiliar
na cura do câncer, mas da qual não puderam extrair, em estado puro, a substância
duradoura, pois faltava aparelhagem de laboratório e dinheiro para financiar a pesquisa
até a fase final.

No início de setembro, precisamente no dia dois, o jornal "Diário de Minas"
publica a seguinte nota:

"Políticos Intranqüilos" - Apesar das declarações de Rondon Pacheco, chefe da
casa civil da Presidência da República, que declara que o ambiente político em Brasília é
de absoluta calma, e lá "tudo corre bem", a verdade, no entanto, para alguns parlamentares
mineiros é outra.

Nelson Lombardi, por exemplo, diz que a situação "está gravíssima" porque há
radicais no próprio governo procurando colocar em desacordo e em contraste os Poderes
Legislativo e Judiciário com as Forças Armadas. Por outro lado, declarando-se bastante
otimista com relação aos últimos acontecimentos, o líder do MDB -Sílvio Menicucci,
afirma que o governo quer de toda forma garantir a vitória de seu partido, ARENA, nas
eleições municipais do próximo dia quinze. Outros, como o Deputado Valdir Melgaço,
culpam movimentos estudantis como um dos principais fatores de crise.

Realmente, confirmado as preocupações como veremos adiante, o Presidente Costa
e Silva, entre outros atos, interrompe o funcionamento do Congresso com a sua dissolução.

No dia quinze de setembro, apresentei projeto de lei para discussão e aprovação
do plenário da Assembléia, declarando de utilidade pública o Lions Clube de São João
Del-Rei.

Em setembro do mesmo ano, os jornais "O Diário" e o "Estado de Minas"
publicaram o seguinte:
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"Lombardi elogia Israel"
O Deputado Nelson Lombardi, um dos mais ferrenhos adversários do Governador

Israel Pinheiro e do seu coligado, Deputado Tancredo Neves, num gesto de compreensão
democrática, reconheceu que o Governador agiu com alto espírito de homem público ao
encaminhar mensagem ao legislativo que abre crédito especial para possibilitar a reconstrução
do "Colégio Caraça", destruído por incêndio.

Ao mesmo tempo, revelou o Sr. Nelson Lombardi que igual medida o Senhor Israel
Pinheiro deverá tomar com relação ao Colégio Santo Antônio, da cidade de São João Del-
Rei, e disse ter certeza de que, dentro de um futuro bem próximo, o chefe do executivo
mandará também mensagem abrindo crédito especial para socorrer aquele tradicional
estabelecimento de ensino de Minas Gerais, cuja boa parte de seu prédio, nas mesmas
condições, foi devorado pelas chamas de intenso incêndio.

Arrematou o Deputado Nelson Lombardi, dizendo que a cidade de São João Del-
Rei é uma realidade histórica e, portanto, o Governador não deixará de ouvir os reclamos
de todo o povo sanjoanense.

Hoje relembrando o assunto, devo esclarecer que infelizmente o Governador Israel
Pinheiro não levou em consideração nosso apelo e, na realidade, somente durante o
governo do Senhor Rondon Pacheco é que o prédio do Colégio Santo Antônio obteve a
reconstrução da sua parte incendiada.

Ainda em setembro, a tensão política no país era enorme. O Deputado Márcio
Moreira Alves atacou o govern.o da Tribuna da Câmara Federal, exortando o povo a não
assistir aos desfiles militares e recomendando às moças "ardentes de liberdade" a não
namorarem oficiais: Embora ingênuo e infantil, o pronunciamento provocou mobilização
nos meios militares e o Presidente da República solicitou a cassação do mandato do
Deputado. O fato de a Câmara negar a licença para punir o Deputado serviu de justificativa
para edição, no dia treze de setembro, de um novo Ato Institucional, o mais famoso de
todos, o AI- 5, e o mais severo.

Através do AI-S, o Presidente da República assinou ato, dissolvendo o congresso
nacional e cassou os mandatos de diversos parlamentares, entre eles Moreira Alves.

Em dezenove de setembro, da Tribuna da Assembléia Legislativa, protestei contra
a iminente suspensão do transporte ferroviário na região de São João Del-Rei e efetuei
apelo ao Ministro dos Transportes, Mário Andreazza, para sustar a medida da Viação
Férrea Centro Oeste- Y.F.C.O .

Mostrei que a retirada dos trilhos iria prejudicar as cidades de Ibituruna, Nazareno,
Cassiterita, Ritápolis, São Tiago, Bom Sucesso, Aureliano Mourão, Tiradentes, Dores do
Campo, Prados e Barroso, além das inúmeras indústrias existentes na região que usavam
o transporte ferroviário para escoar a produção.

Infelizmente, a desativação da maioria das linhas ferroviárias no país foi na realidade
um grande erro, pois encareceu o transporte sobremaneira, que com a suspensão passoU a
ser efetuado pelas rodovias.

No início de novembro daquele ano, da Tribuna da Assembléia comentei que a
pretendida reforma administrativa que o Governador Israel Pinheiro anunciava somente
daria resultados caso fosse adaptada a descentralização administrativa, com a criação de
unidades com condições de encaminhar ao governo planos, projetos e programas para as
suas respectivas regiões. Disse ainda que as dimensões territoriais de Minas Gerais impediam
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que uma administração centralizada pudesse coordenar o desenvolvimento de forma
harmoniosa e equilibrada.

Hoje, verifica-se que as grandes capitais já adotaram o sistema, através de
"administrações regionais" que dão soluções imediatas a muitos dos problemas dos
bairros. Portanto, a divisão do Estado em regiões administrativas para descentralização
da máquina burocrática estadual ainda agora viria facilitar o convívio dos municípios
com o poder executivo estadual, evitando aos Prefeitos viagens e longas permanências
na Capital.

Em vinte e dois de novembro, apresentei projeto de lei na Assembléia Legislativa,
propondo a criação de concurso anual em três níveis, visando proporcionar subsídios para
pesquisa: Fomenta-se o desenvolvimento econômico e ativa-se a prosperidade social do estado.

Segundo o projeto, o concurso abrangeria cada ano em sistema de rodízio:
economia, tecnologia, administração pública, saúde e educação pública. O patrocínio
dos prêmios correria por conta dos estabelecimentos de crédito do Estado.

Infelizmente, o projeto que considero ainda da maior importância, fomentando a
pesquisa nos citados setores, foi protelado pela bancada majoritária do governo e perdeu-
se no tempo.

No dia vinte e cinco do referido mês, chega-me a notícia do falecimento da estimada
vovó Frederica que tinha sido parteira de minha mãe por ocasião de meu nascimento.

Diante da infausta notícia, avisei minha esposa Ruth que encontrava-se em São
João Del-Rei e, em seguida, procedi a viagem de automóvel rumo a cidade de São José dos
Campos no Estado de São Paulo, lá chegando em tomo das vinte e duas horas.

O ambiente era de intensa tristeza, embora a todos consolava o pensamento que vovó
Frederica, falecida aos oitenta e cinco anos, deixava para toda a comunidade e principalmente
para todos os seus familiares: exemplos magníficos de seu valor pessoal e humanitário, pois
durante o exercício da sua profissão, demonstrando competência, diuturnamente atendeu
ricos e pobres, sem o mercenarismo selvagem imperante hoje em dia.

Sua missão estava cumprida aqui entre os mortais. Pois tinha criado e encaminhado
seus quatro filhos, acalentando mais de uma centena de afilhados e, em especial, como
expressei no início dessas "reminiscências", tinha na minha infância e durante todos os
anos de nossa convivência, moldado com vários exemplos, o meu espírito de luta e grande
parte de minha personalidade.

De regresso passei por São João Del-Rei e relatei à minha família o decorrer das
solenidades fúnebres e das homenagens prestadas pelo povo daquele município à saudosa
extinta.

Chegando a Belo Horizonte, recebi a agradável notícia que o "Centro de Cronistas
Políticos e Parlamentares", em reunião realizada na sala de imprensa da Assembléia
Legislativa, em votação secreta de seus membros, tinha incluído o meu nome na lista dos
deputados que mais se destacaram nos diferentes setores da atividade parlamentar durante
o ano de 1968.

No dia trinta de novembro, em sessão solene, procedeu-se o encerramento dos
trabalhos legislativos do ano.

Hoje, 15 de setembro de 1987, as rádios e emissoras de televisão noticiam a morte
em desastre aéreo do Ministro Marcos Freire, político pernambucano, realmente estava
movimentando com objetividade as bases da tão propalada "Reforma Agrária", que sempre
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serviu de fundamento para as plataformas políticas, mas infelizmente nunca tinha saído
do papel, quando a explosão do jatinho HS -120, próximo ao aeroporto de Carajás, no
Estado do Pará, tirou-lhe a vida.

Outra notícia alvissareira para os povos de todo o mundo é o anúncio de um
acordo entre os Estados Unidos e a União Soviética para a assinatura de um tratado
visando a retirada de todos os mísseis nucleares baseados na Europa, representando o
primeiro êxito concreto do líder soviético Mikchael Gorbachov no campo do
desarmamento.

As capitais européias saudaram o acordo sobre a eliminação total dos mísseis
como um acontecimento histórico e portador de esperanças para a paz mundial.

No final dos trabalhos legislativos de 1968, devo expressar que paralelamente aos
projetos apresentados, discursos analisando situações, etc., ainda como membro relator
das comissões técnicas de redação educação e cultura transporte e comunicação e obras
públicas, emitimos cento e noventa e oito pareceres sobre matérias em discussão e
aprovação do plenário da Assembléia Legislativa.

Aproveitando as férias escolares de nossos filhos, no mês de janeiro de 1969, efetuamos
a mudança de nossa família para Belo Horizonte, indo fixar residência na Rua Rio Grande do
Norte, em apartamento situado no mesmo andar em que já residia o jornalista Roberto Elísio de
Castro e Silva e sua esposa Bebel. Por sinal, o fato veio com o correr do tempo concretizar uma
sólida amizade entre as nossas famílias.

A transferência de minha esposa e filhos para Belo Horizonte veio, na realidade,
preencher um enorme vazio que sempre senti, em estar longe de meus entes queridos
durante toda a semana, levando-se também em consideração, não somente a perniciosa e
preocupante enfermidade da querida Ruth, que requeria exames e cuidados médicos
constantes, como também a necessidade de estar perto de meus filhos, para ajudar minha
esposa a orientá-los durante a formação educacional na adolescência.

Em quatro de janeiro daquele ano, recebi uma carta do ilustre farmacêutico e
poeta sanjoanense, Dr. Sebastião Alves do Banho, a qual passarei a transcrevê-Ia, devido
aos seus conceitos confortadores.

São João Del-Rei, 04 de janeiro de 1969.

Prezado amigo Deputado Nelson Lombardi, saudações.
Quero abrir as portas do Ano Novo, desejando-lhe e aos membros de sua distinta

farrulia paz e saúde.
Ao deputado dinâmico faço votos pela ininterrupta continuidade de seus triunfos

políticos, paripassu aos grandes trabalhos já realizados com os olhos sempre postos na
prosperidade de nosso Brasil.

Li, embora perfunctoriamente, impedido de fazê-lo com atenção minuciosa, pois
que pertinaz gripe, tipo Hong-Kong, me vem, há um mês impiedosamente, na reclusão de
meu domicílio, retendo-me.

Pela leitura que fiz muito pela rama posso afirmar seu fundo patriótico, de longo
fôlego e sobremodo bastante frutuosa aos setores administrativos, mormente elucidativo
e cooperador ao Ministério do Planejamento.

Termina com repetidos votos de muita ventura, o admirador constante,
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Sebastião Alves do Banho.
Durante o recesso parlamentar, percorri a minha região e também em companhia

de minha esposa e filhos, passamos alguns dias na casa de meus cunhados, Fernando e
Lourdes, que residiam no Rio de Janeiro.

Durante o descanso no Rio, aproveitei para ir à praia com Ruth e nossos filhos e
para ler e também refletir sobre a minha existência e ocupações, chegando a uma conclusão
que não era novidade, mas que é pura realidade, infeliz do homem que não tem para
garantir-lhe a retaguarda, uma mulher que ama e que é amada e meditei naquele momento.
O que é afinal a mulher?

E cheguei à seguinte conclusão: - Depende de quem a vê, a ama, a detesta ou a
observa.

Para os filhos, por exemplo, ela é o amparo, o caminho, o amor, tudo. Para o
marido, é aquela que dirige a casa, que educa os filhos, de vota-lhes amor sincero e enorme
afeto. Para o aluno, é a mestra sabia e dedicada. Para a Vizinha é a "sirigaita" que se
emboneca diariamente. Para seus pais, é a dona de casa zelosa. Para o chefe, é a funcionária
eficiente ou relapsa, dependendo do seu estado de humor. Para os amigos, é aquela que
escuta seus problemas e procura aconselhar. Tudo isto nos dá uma pálida idéia da mulher.

O poeta a vê como musa; o escultor, como obra prima de arte viva; o pintor, como
modelo primoroso; o escritor, como fonte inesgotável de inspiração. Essa é em síntese a
mulher que, para ser completa, tem que ainda ser excelente matemática, isto é, multiplicar
o seu amor, diminuir as dores da família, dividir todo o seu carinho e saber subtrair os
males que atingem os seus.

Sua intuição é por todos conhecida e como inexplicável fenômeno, ora é toda
cérebro, ora coração. É cuidadosa por natureza, bela por dádiva de Deus. Não existe
mulher feia e sim recalcada, todas tem um "quê" de encanto e é só saber explorá-lo: Os
olhos, cabelos, voz, andar, a boca, a elegância das mãos ou das pernas.

Diz uma lenda hindu que Deus fez a mulher tirando os olhos do lince, a fortaleza
do leão, a bondade da pomba, a leveza da garça, a ingenuidade do gato, a forma do anjo,
a beleza da flor e finalmente o ardor de um vulcão ...

Terminando o recesso, na reunião ordinária do dia 03 de março de 1969, os membros
da Assembléia Legislativa elegeram a nova mesa diretora do legislativo mineiro.

A eleição, foi realizada em clima de crise política, com diversos protestos de
deputados, que também desejavam ser eleitos. Mas afinal, serenados os ânimos, foi eleita
a seguinte comissão executiva:

Presidente - Orlando Andrade,
Primeiro Vice - Valdir Melgaço,
Segundo Vice - Cyro Maciel,
Primeiro Secretário - Jairo Magalhães,
Segundo Secretário - José Luiz Baccarini,
Terceira Secretária - Maria Pena e
Quarto Secretário - Nelson José Lombardi.
Interessante e devo citar que naquela eleição da mesa, obtive cinqüenta e nove

votos de um total de setenta deputados, sendo portanto o mais votado entre os demais
colegas eleitos.

No dia quatro, os novos membros da comissão executiva efetuaram uma visita de
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cortesia ao Governador Israel Pinheiro, no Palácio das Mangabeiras. Na ocasião, lembro-
me que foi manifestado o propósito do legislativo de continuar lutando no sentido de
fortalecer ainda mais a cooperação entre os poderes do estado, com o objetivo de buscar
soluções para os problemas e bem estar do povo mineiro.

No dia nove do mesmo mês, o jornal "Ponte da Cadeia" - sanjoanense, publica
artigo do tenente e consagrado escritor Gentil Palhares, com o seguinte título:

"Nelson Lombardi e os Ex-Combatentes".

Nós sempre afirmáramos não possuir veia política e que nenhuma inclinação
temos pelas disputas partidárias, porque deste mundo jovem - e hoje já no ramo descendente
da vida - foIjáramos a nossa fase nos princípios rígidos da disciplina militar, no seio da
caserna.

Não regateamos todavia os nossos aplausos àqueles que, merecedores, dignos e
bem intencionados, militam na difícil arte tão mal interpretada e tão desvirtuada do seu
alto sentido de nobreza, que é a "política", na sua expressão cristalina.

Não visamos partidos, senão que os valores humanos, os méritos individuais dos
que se dedicam à tarefa de legislar ou executar, governando.

Entendemos deva ser assim, e fora disso é "cabresto", nivelar personalidades
heterogêneas, em prejuízo de uma coletividade.

Assim me expresso quando, prazerosamente, vemos que o Deputado Nelson
Lombardi se empenha, nos dias presentes, em tudo que diz respeito aos meus companheiros
de guerra no segundo conflito mundial. Ele já assim procedia desde quando, Prefeito
Municipal de nossa terra, colocava nos serviços da municipalidade, a nosso pedido, os
companheiros desajustados.

Após o recesso do legislativo estadual vai o referido deputado apresentar um
projeto de lei mandando aplicar aos servidores públicos do estado as disposições contidas
na Lei Federal número 5.315, de 12 de dezembro de 1967, que regulamenta o artigo 178
da Constituição Brasileira.

Medida de alto alcance social e cívico, sobre ser uma iniciativa das mais justas e
humanas, visa o sentido da eqüidade, o que vale dizer do nivelamento de direitos
adquiridos pela classe dos ex-combatentes, por isso que, bem claro está na Constituição,
somos todos iguais perante a lei.

Já uma de nossas leis municipais receberá a participação do Deputado José Luiz
Baccarini, justamente a que isenta o ex-combatente do pagamento do imposto predial-
territorial, para sua casa própria e única. Já o Deputado Tancredo Neves, então Primeiro
Ministro, dera todo o seu empenho e apoio no caso das colocações, coadjuvado pelo
Deputado Ex-Combatente Jamil Amiden.

Agora, dá o Deputado Nelson Lombardi o seu apoio no âmbito estadual, trazendo
para a área mineira o espírito e a contextura de uma Lei Federal de sumo interesse para os
nosso companheiros.

Vão aqui, pois, os nossos aplausos e a demonstração do nosso profundo
reconhecimento aos vultos acima referidos, pois é com satisfação que os vemos empenhados
em beneficiar aqueles que há um quarto de século, armas na mão, lutaram pela sobrevivência
dos nossos postulados democráticos, então ameaçados pelos ditadores da época.

No dia quatorze de maio, foi aprovado pelo plenário da Assembléia requerimento
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de minha autoria, formulando apelo ao Senhor Presidente da República e Ministro das
Minas e Energias, no sentido da manutenção do escritório do Departamento Nacional da
Produção Mineral sediado em São João Del-Rei, que corria o risco de ser fechado, causando
sérios prejuízos à vasta região mineradora.

Em meados do mês de março, fui comunicado pelo Gabinete Civil do Presidente
da República que o Marechal Arthur da Costa e Silva, Presidente da República, deveria
comparecer à inauguração do monumento ao Ex-Combatente da FEB em São João Del-
Rei, que se daria no dia 08 de maio de 1969.

Relembro que os trabalhos iniciais da construção do monumento em homenagem
aos ex-combatentes foram realizados durante a minha gestão como Prefeito Municipal,
cumprindo dispositivo do artigo 24 das disposições transitórias da Constituição Mineira,
há mais ou menos quatro anos, quando o Governador do Estado Magalhães Pinto autorizou
a liberação da verba inicial para a referida construção.

Na ocasião, na qualidade de prefeito, nomeei uma comissão encarregada de
administrar as obras, composta dos seguintes cidadãos: Majores Waldemar Francia e Cleto
Pelegrineli, Capitão Riqueira Cavalcante e Tenente Gentil Palhares, os quais, com dedicação
e árduo trabalho, levaram o encargo a bom termo.

Interessante é citar que o Presidente da República daquela época, Marechal Costa
e Silva, tinha servido durante dois anos no posto de Capitão, no 11 Regimento de
Infantaria, sediado em São João Del-Rei.

No final de março, recebi do companheiro Adherbal Malta, do Lions Clube de São
João Del-Rei, do qual fui um dos fundadores, um opúsculo contendo entre outras uma
poesia de sua lavra a mim dedicada, nos seguintes termos:

"Contemplação"

Os "Blius -Blous -Bline ..." Dos sinos das igrejas desta terra de fé e hospitaleira /
Sonorizam-me! ...
E deixo as mil pelejas / trocando-as pelas prece alvissareira, / dum alpendre
contemplo a vida inteira, um Cristo lá na serra, e algo que enseja.
Quadros outros na tarde tão fagueir~. Cidade poema, eterna bem fazeja! Mas o dia
caminha para a nada / e ruge como mortal para o infinito / em meio a tarde bela e
ensolarada, / daqui a pouco mil luzes na terra e céu.
E vem o humano - ser talvez aflito / buscando tudo ...
Sinos tocam ao céu! ...

São João Del-Rei, 15h30min
Domingo 19-01-1969.
Dedicado especialmente ao
Grande Deputado Nelson Lombardi.
Adherbal.

Na Semana Santa de abril daquele ano, compareci na qualidade de 4 Secretário e
representante da Assembléia Legislativa, aos ofícios religiosos realizados na tradicional
terra sanjoanense, aliás como fiz durante vinte anos seguidos.

O encontro de políticos e figuras tradicionais de São João Del-Rei sempre culminou
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com a realização da solene procissão do "Descendimento da Cruz e Enterro de Jesus Cristo",
na noite de Sexta-feira Santa lá encontrávamos sempre participando Tancredo Neves, Celso
Passos, Luiz Baccarini, Prefeito Municipal, vereadores, médicos, advogados, afinal pessoas de
projeção na sociedade e povo em geral.

Em doze de abril, os jornais - O Globo, Correio da Manhã, Estado de Minas, O
Diário e o Estado de São Paulo, publicaram extensa matéria sobre meu pronunciamento
na Assembléia Legislativa e que na ocasião teve enorme repercussão, sob o título - "~xodo
dos Cientistas" foi comentado na Assembléia Legislativa de Minas Gerais" - nos seguintes
termos resumidos:

Depois de afirmar que de 1950 a 1965, mais de duzentos e sessenta e cinco cientistas
saíram do Brasil e que, até 1956, sessenta e sete por cento dos técnicos que trabalhavam
nos Estados Unidos eram estrangeiros, o Deputado Nelson Lombardi formalizou ontem
um apelo ao Ministro da Educação, pedindo a adoção de medidas urgentes e corretas para
solução do problema dos excedentes universitários.

O Deputado disse ainda que "Num plano imediato, a existência de excedentes
ocasiona os inevitáveis movimentos reivindicatórios e de protestos que constituem agudos
focos de agitação social", mas salientou que "a drenagem de cérebros ou evasão de talentos
constitui um dos mais nocivos, entre os círculos viciosos, que países subdesenvolvidos
enfrentam".

Ainda em abril, o plenário da Assembléia aprovou em terceira discussão projeto
de lei de minha autoria, para que os estabelecimentos de crédito oficiais do Estado
patrocinem concurso anual para escolha do melhor trabalho de redação, abordando
temas relacionados com o "Desenvolvimento de Minas Gerais" nos setores da economia,
tecnologia, administração pública, educação e saúde.

Em vinte e quatro de abril de 1969, em solenidade festiva, com a presença do
Ministro dos Transportes, Mário Andreazza, dos Governadores de Minas e São Paulo,
Israel Pinheiro e Abreu Sodré, da alta direção dos Diários e Emissoras Associadas,
autoridades locais e grande massa popular, foi inaugurada a rodovia "Assis
Chateaubriand", trecho asfaltado que liga as cidades de Araxá a Franca, no Estado de
São Paulo. O projeto de denominação foi de minha autoria, cuja lei foi sancionada pelo
Governador Israel Pinheiro.

Na ocasião entre os pronunciamentos de outras autoridades, disse eu o seguinte,
em síntese:

Que o patrono da estrada ora inaugurada, sempre acompanhou com o maior
carinho o desenvolvimento e progresso não só de Araxá, mas de toda a região, é justo
portanto que lhe déssemos uma retribuição, que Minas Gerais e, em especial, Araxá
mostrassem também o carinho que sentem pelo ilustre homem público que é Assis
Chateaubriand.

Em onze de maio do mesmo ano, o jornal "Estado de Minas" publicou o seguinte:
"Lombardi Prega Fim Rápido dos Partidos."
O Deputado Nelson Lombardi do MDB defendeu ontem a reestruturação total do

quadro partidário nacional, como necessidade imperativa, afirmando que a ARENA e
MDB precisam ser imediatamente reformulados, porque em quase cinco anos de existência
não conseguiram representar nem parcialmente as diferentes correntes do pensamento
político brasileiro.
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Como argumento em defesa de seu ponto de vista, Lombardi afirma que a reforma
da estrutura político - partidária nacional, já anunciada pelo Presidente Costa e Silva e
que está sendo estudada pelos Ministros Gama e Silva, Rondon Pacheco, pelo Vice-
Presidente Pedro Aleixo, é condição imprescindível à rápida normalização da vida
institucional do país.

O Senhor Nelson Lombardi se manifestou ainda favorável à implantação dos
distritos eleitorais no Brasil.

Comentando hoje o assunto acima, chego a conclusão que, apesar das diversas
reformas efetuadas, ainda permanece confuso o quadro partidário político e inclusive
transcorridos mais de vinte anos, nada foi realizado de concreto para a criação de partidos
fortes e a necessária implantação do voto distrital.

O dia 22 de maio de 1969 marcou um fato histórico da maior relevância para São
João Del-Rei e para o próprio Estado de Minas Gerais, com a inauguração do monumento
dos Ex-Combatentes da Força Expedicionária Brasileira - FEB, que contou com a presença
do Marechal Costa e Silva, Presidente da República, e cuja solenidade transcrevo abaixo
de acordo com reportagem do jornal "Estado de Minas".

"Presidente Inaugura em Minas Gerais Monumento aos Ex-Combatentes."
A maior alegria do Marechal Costa e Silva, durante as quatro horas que passou em São

João Del-Rei, foi sentir a hospitalidade e os aplausos com que a cidade o recebia, a ponto de
andar a pé pelas ruas.

O Presidente, que foi a São João Del-Rei atendendo a um apelo pessoal do seu
amigo Marechal Ciro do Espírito Santo Cardoso, ficou surpreso com os aplausos de cerca
de vinte mil pessoas, entre as quais dez mil crianças. Ao chegar ao final da Avenida
Hermílio Alves, dispensou cordões de isolamento.

São João Del-Rei é uma das poucas cidades mineiras onde o MDB possui ampla
maioria e onde a ARENA nem sequer conseguiu formar diretório, já que uma ala do MDB
é liderada pelo Deputado Federal Tancredo Neves e a outra tem orientação do Deputado
Estadual Nelson Lombardi.

O Prefeito Milton Viegas, que concluiu o monumento ao Ex - Combatente, é do
MDB e possui maioria na Câmara.

Nem por isso a Câmara Municipal deixou de conceder por unanimidade, ao
Presidente da República o título de Cidadão Honorário da Cidade e recebeu o Marechal
Costa e Silva com tal cordialidade que chegou a comovê-lo.

No Monumento.
Exatamente às dez horas e vinte minutos, o presidente desatou a fita simbólica

que vedava o acesso ao monumento, enquanto isto, a banda do 11° R.I. executava a
canção do expedicionário. Foram executados os hinos nacionais da França, Estados
Unidos e Inglaterra, durante o hasteamento dos pavilhões do Brasil e daqueles países e
ainda de Minas Gerais. Ouviu-se por fim o Hino Nacional Brasileiro. Houve o toque de
silêncio e a Senhora Randi, mãe do Aspirante Orlando Randi, morto em combate, descerrou
a cortina da placa de bronze dos heróis que tombaram nos campos de batalha da Itália.
O Comandante da 4° R. M., General Itiberê Gouveia do Amaral, descerrou a cortina da
placa do histórico li R. I. A placa das autoridades foi descerrada pelo Deputado Nelson
Lombardi e finalmente as Senhoritas Ângela Maria Francia e Cainara Moema Rigueira
Cavalcanti descerraram a cortina da placa de bronze onde estava gravado o poema -
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"Canção de um órfão de guerra na noite de Natal", de autoria de Orlando Cavalcanti. a
Vereador José Pedro Leite fez a chamada nominal dos Ex-Combatentes que não
regressaram à Pátria.

Através do monumento cerca de setecentos e cinqüenta Ex-Combatentes estavam
perfilados, sendo cento e cinqüenta nascidos em São João Del-Rei. O Presidente
cumprimentou-os, apertando a mão dos que se encontravam na primeira fila.

O descerramento da cortina que envolvia a estátua do soldado desconhecido coube
ao Marechal Ciro do Espírito Santo Cardoso. Houve em seguida a declamação do poema
Três Heróis Brasileiros, de Mário Barreto França, pela Senhorita Maria Teresa de Mendonça
Resende, filha de um Ex-Combatente.

Finalmente, o Marechal Costa e Silva foi saudado pelo comandante do 11 R.I.
nos campos da Itália, General Delmiro Pereira de Andrade.

Devido à premência do tempo, o programa não pode ser cumprido integralmente,
tendo se iniciado logo depois o desfile dos Ex-Combatentes, em continência ao Presidente,
logo depois dos ex-Combatentes, desfilou a Tropa do 11 R.I. da Polícia Militar.

a Governador Israel Pinheiro teve oportunidade de conversar com o Presidente
Costa e Silva, mas não abordaram assuntos administrativos. Um novo encontro entre
ambos ficou acertado para hoje, no Rio. O Chanceler Magalhães Pinto e o Vice-Presidente
Pedro Aleixo conversaram amistosamente.

O Ministro Mário Andreazza concedeu vários autógrafos e o Deputado Tancredo
Neves compareceu às solenidades, porém mantendo posição discreta.

No fim do mês citado, apresentei Projeto de Lei número 1105/69, na Assembléia,
propondo dar à Bárbara Heliodora o título de "Patrona do professorado público mineiro",
pois o seu nome se vincula estreitamente às questões do ensino e da cultura no Estado e o
título constituía-se em forma concreta no reconhecimento de sua efetiva contribuição
como uma das heroínas da Inconfidência Mineira na evolução cultural e histórica de
Minas.

Ao apresentar o projeto, citei artigo do historiador Desembargador Cândido Martins
de Oliveira, no qual afirma que "sempre se firmou em nossa convicção que Bárbara
Heliodora fora professora de primeiras letras".

A iniciativa visava também homenagear Bárbara Heliodora nas comemorações do
sesquicentenário do seu falecimento, o qual foi relembrado com solenidade presidida
pelo Governo do Estado e Prefeitura Municipal em São João Del-Rei.

No dia quatro de junho, o jornal "Estado de Minas" publica a seguinte notícia sob
o título "Transferência" - "O Deputado Nelson Lombardi deve decidir-se a qualquer
momento quanto a sua transferência do MDB para a ARENA. O motivo é simples: Ele está
sendo pressionado pelas suas bases eleitorais a trocar de partido, em função da política de
São João Del-Rei. Seus companheiros não o querem ver na mesma agremiação do Senhor
Tancredo Neves".

Realmente a minha situação na época era delicada, pois por ocasião da extinção
dos partidos tradicionais como a UDN e PSD etc., o Deputado Federal Celso Passos que
era votado em São João Del-Rei tinha obrigado-nos constrangedoramente a optarmos, eu
e companheiros da antiga UDN a nos filiarmos no partido do Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, que por coincidência era o mesmo partido em que se encontrava filiado
também o Deputado Federal Tancredo Neves e todos os seus correligionários do antigo
PSD.
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Desde o primeiro instante, verifiquei que os nossos companheiros políticos e
mesmo os eleitores não gostaram do fato e um grupo logo em seguida fundar o Diretório
da ARENA - Aliança Renovadora Nacional.

Com a cassação do mandato do Deputado Celso Passos, que na ocasião liderava a
nossa corrente partidária MDB - 2, ficamos em posição duvidosa e tínhamos de tomar uma
atitude no sentido de reagrupar nossos companheiros políticos, sob pena de fracassos no
futuro.

Meu comportamento na ocasião, meditando e analisando, acredito foi o mais
equilibrado, como veremos mais adiante no transcorrer destas "memórias".

Em 06 de outubro de 1987, enquanto escrevo estas linhas, a televisão e jornais
dão notícias sobre lamentável acidente ocorrido na cidade de Goiânia, Capital do Estado
de Goiás, com a contaminação de diversas pessoas por radioatividade, proveniente da
ruptura de uma cápsula de césio -137, abandonada em terreno baldio.

O desastre é realmente alarmante, o acidente com o césio -137 em Goiânia
lamentavelmente coloca o Brasil definitivamente na era atômica. No entanto, ainda mais
tragicamente o episódio vem demonstrar a total desorganização brasileira no controle dos
materiais radioativos existentes no país, quando é de conhecimento Técnico - Científico
que certos materiais radioativos podem produzir conseqüências por mais de trezentos
anos.

É preciso que o governo, através do Conselho Nacional de Energia Nuclear, passe
a controlar efetivamente o uso do material radioativo existente no Brasil e promova
campanhas educacionais preventivas para que a população passe a conhecer o assunto e
defender-se de futuras e prováveis ocorrências, evitando-se episódios como o citado, em
que material ainda ativado de uma provável Clínica Radioterápica foi parar num "ferro
velho", em procedimento lamentável devido ao despreparo e alimentado pelo desleixo
das próprias autoridades do setor.

Em 12 de outubro de 1987, o jornal "Estado de Minas" publica bem elaborado
artigo da lavra do culto Sacerdote sanjoanense, Monsenhor Almir de Rezende Aquino,
sobre o centenário de nascimento do ilustre e saudoso Dr. Paulo de Almeida Lustosa, sob
o título "Centenário de um Vicentino" e que não poderia deixar de transcrever.

"Neste ano, em doze de outubro, data da padroeira de São João Del-Rei, Nossa
Senhora do Pilar, comemorou-se o Centenário de nascimento do Dr. Paulo de Almeida
Lustosa, ilustre e famoso Vicentino mineiro, sanjoanense. No mesmo dia, em Pouso
Alegre, o Arcebispo D. José D' Ângelo Neto ordenou seu Bispo Auxiliar, monsenhor
João Bosco Oliver de Faria, cujos pais, o professor José Lopes de Faria e D. Gercina
ali ver de Faria, alegram-se de ter em sua numerosa prole, além do novo Bispo, outro
Padre, Domingos Oliver de Farias, Lazarista e sua filha salesiana. Amigo extremoso de
Paulo de Almeida Lustosa, companheiros nos trabalhos da Sociedade São Vicente de
Paulo, dedicados Vincentinos, ambos se dignificam pelo mérito de esplêndido exemplo
como pais dedicados de numerosas famílias verdadeiramente cristãs, testemunhando
ser a "Pequena Igreja Doméstica", a família, o primeiro seminário de vocações religiosas.
Quem não se lembra em São João Del-Rei da ação Vincentina do Dr. Paulo Lustosa?
Participante assíduo, ao lado da esposa, D. Berta Rodrigues Lustosa, da Missa Paroquial
na Matriz do Pilar, era um vivo testemunho da fé, que se desdobrava em ação de caridade,
virtudes que atraiam incessantemente pessoas que o procuravam para receber ora
orientação e conselho, ora para merecer dele o bálsamo do afeto e da ajuda material,
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minorando as agruras da pobreza e da miséria. Não apenas se dedicava as chamadas
"obras especiais", mas consagrava verdadeiro empenho e edificante amor às "vítimas
domiciliares", quando entrava nos casebres e nas humildes casas dos irmãos
desfavorecidos. Foi assim um admirável seguidor de São Vicente de Paulo e de Frederico
Ozanam, cristão ardoroso e Vicentino convicto. A marcante personalidade de Dr. Paulo
Lustosa começou a projetar- se quando ainda jovem, em suas atividades profissionais
de competente cirurgião dentista, em São João Del-Rei e em Nazareno, como em seu
conceituado laboratório da "Casa Dr. Lustosa", em cuja atividade alcançou pleno sucesso
e aceitação durante mais de meio século, até nossos dias prevalecendo a boa fama de seu
invento.

Dr. Paulo Lustosa foi, portanto, homem de coração e trabalho e sua experiência
inspirava-se no célebre lema do "Ora Et Labora" da vida monástica.

Sua família era um dos grandes amores de sua vida de católico fervoroso. Irmão de
D. Antônio de Almeida Lustosa e da Irmã Josefina, tio do jesuíta Padre Eduardo Magalhães
Lustosa, mereceu de Deus a graça de dois filhos Padres, Oswaldo e Francisco, e três filhas
religiosas, Ruth, Sílvia e Maria Helena. Alegrava-se com o humorismo de seu mano Bispo,
que na intimidade fraterna gracejava dizendo que o mais tranqüilo dos irmãos era o Paulo,
que passava a vida "fazendo cera" ou seja, levando "vida mansa". Esse grande Vicentino
esmerou-se também como "cooperador salesiano", devotíssimo de Nossa Senhora
Auxiliadora e de São João Bosco. Atento à questão vocacional, encaminhou vários jovens
ao Colégio Salesiano S. Manoel e Lavrinhas - São Paulo, entre eles, os filhos de outro
fervoroso Vicentino, José Miximiano Pereira, Padres José Pereira e Pedro Teixeira Pereira.
Como bom sanjoanense, amava as legítimas manifestações de cultura e foi um dos
fundadores do Centro Dom Vital, congregando intelectuais católicos da cidade. Com
grande gosto pela Antigüidade, conservou zelosamente o solar paterno do Largo do
Rosário, onde nasceu, viveu e morreu cristãmente.

A posteridade há de guardar o precioso legado moral e espiritual deste admirável
Vicentino, verdadeiramente homem de oração e de trabalho, luminosa expressão do laicato
católico, homem de profunda sensibilidade e singulares dotes humanos. A todos soube
amar, a todos soube ajudar, a todos soube orientar no caminho do bem e na observância da
mensagem evangélica.

Seus filhos Evangelina, Hilda, Carmem e Paulo continuam a mística do pai - Ora
Et Labora, e aplicam-se diligentemente à manutenção do conhecido "Laboratório da Cera
Dr. Lustosa", como à preservação do belo solar da família em São João Del-Rei. Todos
reverenciamos, no centenário do Dr. Paulo de Almeida Lustosa, a sua abençoada memória.
Sua longa vida de noventa e nove anos foi um sinal de bênção divina.

Bem, voltemos às "reminiscências".
Em junho de 1969, recebi das mãos do saudoso e ilustre médico e companheiro de

tantas lutas políticas, Dr. Orestes de Freitas Brasa, um abaixo assinado contendo mais de
uma centena de assinaturas nos seguintes termos:

EX.mo Sr. Deputado Nelson Lombardi.
Os abaixo assinados, eleitores desta região e antigos colaboradores de Vossa

Excelência, tendo em vista as recentes normas estipuladas pelo Ato Complementar número
54, que regula as convenções municipais, regionais e nacionais dos partidos políticos, na
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formação de seus diretórios, estipulando inclusive as datas das convenções e de outro
lado, traduzindo também a vontade e sentimento da maioria, convicta da realidade regional,
tomamos a liberdade de formular-lhe o presente, com a seguinte recomendação,
considerando ser Vossa Excelência nosso representante na Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

Deverá Vossa Excelência procurar Excelentíssimo Senhor Deputado Dr. Guilherme
Machado, digníssimo Presidente do Diretório Regional da Aliança Renovadora Nacional,
traduzindo-lhe o nosso propósito de filiarmos-nos na ARENA, afim de que nos prazos
previstos, possamos organizar os respectivos diretórios municipais de acordo com o que
estabelece o AC-54, dentro da orientação partidária, que nos será traduzida por intermédio
de Vossa Excelência, como nosso representante.

Terminando, estamos certos outrossim que Vossa Excelência, neste momento de
transição, saberá compreender-nos, a fim de mantermos uma unidade acatando
democraticamente o desejo soberano expresso pela maioria de seus correligionários.

São João Del-Rei, 07 de junho de 1969.
Tendo em vista a vontade soberana dos companheiros, não restou-me outra alternativa

do que aquela de acatar a orientação dos meus correligionários e de minha própria consciência
que a bem tempo indicava-me o rumo a seguir e de filiar-me a ARENA, sob pena de ficar
sozinho e conseqüentemente ser derrotado na próxima eleição.

Em seguida, entrei em contato com o Dr. Guilherme Machado o qual disse-me que
seria recebida de braços abertos a minha filiação na ARENA.

Assim sendo, enviei ofício ao Senador Camilo Nogueira Gama, Digno Presidente
do Diretório Regional do MDB em Minas Gerais, solicitando-lhe o cancelamento de
minha filiação nos quadros do Movimento Democrático Brasileiro.

Outro ofício endereçado ao Desembargador, Dr. Natal Dias Campos, digno
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, comunicando-lhe minha
desfiliação dos quadros partidários do MDB e a minha filiação na ARENA.

Igualmente, da Tribuna da Assembléia, comuniquei à casa a ocorrência. Em reunião
realizada na residência do Vereador Dr. Antônio da Silva Rios, foram estabelecidos critérios
para convivência partidária da ARENA de São João Del-Rei, entre o Grupo "A", liderado
pelo Deputado Federal João Nogueira de Rezende e o Grupo "B", liderado pelo Deputado
Estadual Nelson Lombardi.

Os critérios foram estabelecidos, tendo em vista a integração partidária, que seria
feita em futuro breve, entre os dois grupos dentro da diretoria da ARENA em São João Del-
Rei.

Restava naquele momento crítico de minha carreira política, dar logicamente uma
satisfação aos meus eleitores, aqueles que confiaram na minha atuação perante aAssembléia
Legislativa e que mereciam toda a minha consideração e gratidão e devia ser através da
imprensa escrita e falada.

Para tanto, procurei o meu grande amigo certo das horas incertas, Roberto Elísio
de Castro e Silva, jornalista de expressão e redator político do jornal "Estado de Minas",
para aconselhar-me sobre a melhor redação da necessária notícia.

Roberto Elísio imediatamente prontificou-se em redigir a notícia e disse-me:
Lombardi, conheço o seu pensamento, sua atuação e sei o quanto você tem sido
pressionado pelos seus companheiros políticos de São João Del- Rei, para dar o passo que
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você em boa hora deu, deixe portanto a notícia ao público em geral por minha conta.
Realmente, Roberto Elísio redigiu a nota e depois de submetê-la à minha

apreciação, foi a mesma distribuída aos jornais e emissoras de rádio e televisão.
Os jornais "Estado de Minas", "Diário de Minas", "Diário da Tarde", "Jornal do

Brasil" e o "O Globo" publicaram em 10 de junho de 1%9 a seguinte notícia:
"Lombardi, O Retomo às Bases."

O Deputado Nelson Lombardi oficializou ontem o seu ingresso na ARENA e
distribuiu nota à imprensa justificando a sua posição, na qual diz que recebeu abaixo
assinado das forças mais representativas de sua região eleitoral, indicando-lhe a
conveniência da nova filiação.

Disse ainda o Senhor Nelson Lombardi que "não sou e nunca fui representante de
mim mesmo" e que, por isso mesmo, outro não poderia ser o seu caminho "senão o de
curvar-me diante da manifestação soberana daqueles que tenho a honra de representar na
Assembléia Legislativa do Estado".

A nota:
É a seguinte a nota distribuída pelo Deputado Nelson Lombardi, justificando o

seu desligamento do MDB e o ingresso na ARENA:
"Formalizei hoje o meu ingresso na Aliança Renovadora Nacional, por uma

imposição do senso do cumprimento do dever. Nesse sentido, já me entendi com o
Deputado Guilherme Machado, Presidente do Diretório Regional da ARENA, que de sua
parte já deu ciência do fato aos seus companheiros de direção partidária.

Ao contrário do que à primeira vista poderia parecer, a minha decisão não significa
pura e simplesmente uma troca de siglas. Tenho em meu poder abaixo assinado que recebi
no último fim de semana, das forças mais representativas de minha região eleitoral,
indicando-me a conveniência da nova filiação. Como não sou e nunca fui representante
de mim mesmo, outro não poderá ser meu comportamento senão o de curvar-me diante da
manifestação soberana daqueles que tenho a honra de representar na Assembléia Legislativa
do Estado.

Entendo que o exerCÍcio da atividade política só é licito quando dirigido única e
exclusivamente em função das aspirações populares mais autênticas.

Ao povo em última análise e somente a ele, devo contas das minhas atitudes, é
justamente o povo de minha região eleitoral que me tem acompanhado leal e sinceramente
em toda a vida pública, que me convoca para a nova opção. A recusa de minha parte
representaria uma traição às bases que sempre me sustentaram com o calor da sua
solidariedade e a manifestação da sua confiança.

Deixo o Movimento Democrático Brasileiro sem ressentimentos, mas a única
saudade que levo é da convivência agradável com outros companheiros que procuram
servir a Minas e ao país dentro de padrões que consideram válidos.

Ingressando na Aliança Renovadora Nacional não faço outra coisa senão cumprir a
vontade da parcela da opinião pública que me elevou à Assembléia Legislativa e com a qual
eu contraí uma dívida de permanente lealdade, para cujo resgate não medirei sacrifícios. Por
isso, decidi fazer a opção, na certeza de estar tão somente cumprindo o meu dever de
representante do povo que me sufragou nas umas."

No dia seguinte para surpresa minha, recebi uma carta assinada pelos meus colegas
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da bancada do MDB na Assembléia Legislativa elogiando minha atuação como ex-membro
do partido e no final solicitando-me a resignação do cargo de 4 Secretário do Poder
Legislativo do Estado de Minas Gerais.

Para melhor compreensão do leitor, transcreverei a notícia publicada no jornal
"Estado de Minas", de 17 de junho daquele ano:

Carta pede 4" Secretaria da Assembléia Legislativa a Lombardi.
Lombardi que renuncie à Quarta Secretaria da Assembléia Legislativa, pelo fato de ter
deixado o partido da oposição e ingressado na ARENA.

O que os Deputados do MDB alegam é que o Senhor Nelson Lombardi foi eleito
para a comissão executiva por indicação do partido e que, por isso, deverá renunciar uma
vez que decidiu passar para a ARENA.

O que diz.
Uma cópia foi entregue ontem pelo líder Sílvio Menicucci aos jornalistas

credenciados na Assembléia e diz o seguinte: "Ao tomarmos oficialmente" conhecimento
de sua respeitável decisão de deixar as fileiras do partido em nome do qual assumiu uma
cadeira na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e exerce as funções de seu
Quarto Secretário, vimos com o respeito que nos merece, pela sua nobreza de caráter e
dignidade pessoal, embora lamentando o ocorrido, aceitá-la curvando-nos aos imperativos
de sua consciência.

Durante os anos de sua permanência no Movimento Democrático Brasileiro, o
ilustre Deputado teve oportunidade de demonstrar a sua altivez e lhaneza de trato, pureza
de sentimento e firmeza de propósitos, que nos levaram a tê-lo na mais alta conta e admirá-
lo sinceramente e tanto que agora a sua atitude deixa-nos perplexos pela perda do valoroso
companheiro. Mas, nesta hora, só nos resta ao receber sua despedida, apresentar- lhe os
nossos votos de pleno êxito em seu novo partido, agradecendo-lhe pela convivência
afetuosa e patriótica e pelo brilho que emprestou à nossa agremiação.

Pedimo-lhe consignar que, para os velhos companheiros é o ilustre Deputado a
personificação da honradez e por isso foi-lhe confiada, em nome do MDB, a Quarta
Secretaria da Assembléia, cargo a que naturalmente resignará por imperativo de sua altiva
e nobre consciência.

Valemo-nos desta oportunidade para renovar-lhe os nossos protestos de alta estima
e distinta consideração."

Segundo a cópia distribuída pelo Sr. Silvio Menicucci, assinam a carta, além do
Líder da Bancada do MDB, os Deputados Eurípides Craide, Emilio Hadad, Dalton
Canabrava, Sebastião Fabiano, Jorge Ferraz, Fuad Saione (que por sinal, está licenciado),
Fábio Notini, Carlos Cota, Amilcar Padovani, Gentil Tourinho, Wilson Tanure e Nilson
Gontijo.

Razões de Lombardi.
O Deputado Nelson Lombardi, por sua vez, renovou declarações anteriores, segundo

as quais não vê imperativo legal ou de consciência que o leve a atender à pretensão dos
Deputados do MDB. Explicou que foi eleito Quarto Secretário da Assembléia pelo plenário
e não apenas pelo seu antigo partido que na época da sucessão na Assembléia tinha
dezenove Deputados, quando ele recebeu cinqüenta e cinco votos.

Logo no dia seguinte, o assunto mereceu um comentário na coluna "em dia com a
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política" do mesmo jornal dos mineiros, nos seguintes termos:
"A Quarta Secretaria".
É estranha essa história de o MDB, talvez estimulado por alguns elementos pouco

lúcidos, pretender exigir que o Deputado Nelson Lombardi renuncie à Quarta Secretaria
da Assembléia, posto para o qual foi eleito com cinqüenta e cinco votos, quando o partido
da oposição tinha, tão somente, dezenove representantes na Assembléia.

E mais estranha ainda, se o raciocínio for feito com base em experiência do passado.
Na sessão legislativa anterior, o MDB indicou, para a mesma Quarta Secretaria, o Deputado
Euripedes Craide. A ARENA fez que aceitou, mas o Deputado Paulino Cícero entrou na
disputa. Resultado: Foi eleito, apesar da indicação do MDB ter sido feita em função do
Senhor Euripedes Craide.

O Deputado Nelson Lombardi, atendendo a uma convocação de suas bases eleitorais,
decidiu recentemente deixar o MDB e passar para a ARENA. O MDB resolveu julgar o seu
direito exigindo a Quarta Secretaria da Assembléia sob a alegação de que havia sido o
partido o responsável pela eleição do Senhor Lombardi para o lugar. O MDB e seus
conselheiros deveriam se ater à linguagem dos números: O Senhor Lombardi foi eleito
com cinqüenta e cinco votos, quando o seu partido, na época, tinha só dezenove. Em
síntese: O MDB deve reconhecer que não elegeu ninguém, apenas participou, como
minoria, do processo de escolha.

O "Diário de Minas" de vinte daquele mês, publica o seguinte comentário:
"Com a adesão do Deputado Nelson Lombardi a ARENA mais cinco Vereadores

do MDB que o acompanharam estão agora em oposição ao Prefeito de São João Del-Rei
Milton Viégas, José de Carvalho Teixeira, Renato Nogueira, Celso Isac, Job Valentin
dos Passos e João Gonzaga, eram eleitos pelo MDB, mas acompanharam o Deputado
Lombardi e foram para a ARENA, fazendo sete votos na Câmara Municipal de São João
Del-Rei, com os outros dois Vereadores da oposição, Rubens Correia Vieira e Francisco
Otaviano."

No final de junho, recebemos a notícia do falecimento da grande atriz nacional
Cacilda Becker, cuja morte enlutou boa parte do povo brasileiro amante das artes cênicas.

No dia vinte e seis, apresentei na Assembléia um voto de congratulações com os
diários e emissoras associadas, pelo lançamento da campanha "Década da Educação". Na
justificativa afirmei:

"Todos sabemos que a educação é a base do desenvolvimento e segurança de um
país, por isso mesmo o nosso entusiasmo diante de uma campanha que se inicia e que
mostra, em seu alicerce, a grande nobreza e sensibilidade daqueles que procuram fazer o
nosso Brasil maior ainda, daqueles que procuram projetar nosso país na área do
desenvolvimento, daqueles ainda que numa demonstração de humanismo e até de caridade
procuram melhorar a condição pessoal de cada brasileiro, planejando e querendo ampliar
a sua cultura. Não nos é possível tomar conhecimento de uma iniciativa dessa natureza
sem nos sensibilizarmos, sem aderirmos totalmente, unindo, doando e reivindicando tudo
que possa dar guarida a tão nobre ideal.

No dia 01 de julho de 1969, recebi uma infausta notícia do massacre e morte em
São José dos Campos dos queridos irmãos Kubitsky, Paulo, Arthur, Elza e Ema, filhos da
minha avó sentimental Frederica, falecida anteriormente.

A notícia abalou-me sobremaneira, pois durante boa parte de minha infância,
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como descrevi anteriormente, recebi o carinho e afeto da farrulia Kubitsky.
Imediatamente viajei em companhia de meu saudoso sogro Waldemar Gomes e do

amigo Dr. José de Carvalho Teixeira, via rodovia para aquela cidade e lá chegando,
procurei contato com a Delegacia de Polícia local para informar-me da ocorrência.

Segundo a polícia, a execução tinha sido realizada com a finalidade de roubarem
trinta mil cruzeiros novos que Paulo tinha recebido no dia anterior de parte da Prefeitura,
pela venda de um terreno de propriedade do referido e que supostamente encontrava-se
guardado na chácara da família, no local denominado "Régio", na periferia de São José
dos Campos.

Passado alguns meses, vim a tomar conhecimento que a polícia tinha capturado os
assassinos que foram em número de três, sendo que um deles tinha sido empregado na
chácara e conhecia bem os costumes da família.

Confesso que este foi na realidade o primeiro episódio trágico profundamente
sentido por mim durante a minha existência tendo em vista meus afetivos laços de amizade
com a família Kubstsky.

Hoje, 20 de julho de 1969, vinte e uma horas e dezoito minutos, aconteceu um
fato de repercussão mundial, ou seja: Os astronautas americanos: Neil Armstrong, Michael
Collins e Edwin Aldrin, a bordo da Nave Apolo - 11, pousaram na Lua. O comando da
missão em Houston, Texas (Sul das Estado Unidos), ouviu a seguinte mensagem: "Houston,
aqui base tranqüilidade, a Águia Pousou".

Às vinte e três horas e cinqüenta e seis minutos, Armstrong coloca seu pé esquerdo
no solo lunar e, em seguida, coloca uma placa no solo da Lua, com os seguintes dizeres:
" Aqui homens do Planeta Terra pisaram pela primeira vez na Lua, julho de 1969. Nós
viemos em paz por toda a humanidade" .

A conquista da Lua foi sem dúvida, um dos maiores acontecimentos técnico
cientifico do século e mesmo como notícia jornalística. O grau de novidade, empatia,
interesse humano, imediatismo e relevância que o acontecimento trazia só poderia ser
comparado a eclosão de uma Guerra Mundial.

Ao noticiar fatos como a chegada do homem a Lua, o jornalismo científico não se
limitou a registrar os aspectos sensacionais do feito, mas sim perpetuar para a posteridade
a epopéia da conquista do homem, que se baseou nos muitos anos de pesquisas que se
consumiram para tomar realidade o projeto.

Finalmente a "conquista", na realidade, roubou a lua da ficção científica, dando o
primeiro passo para, em futuro, através de naves espaciais, conhecermos melhor, se Deus
assim o permitir, outros planetas.

Dia trinta de julho daquele ano, participei novamente, na cidade de Aiuruoca, da
"Festa da Juventude", acompanhado de Ruth, Sílvia e Bruno. A festa sempre animada,
Contou como sempre com a presença, entre outros, do Dr. Júlio Sander de Queirós, filho da
terra e ilustre médico cirurgião no Rio de Janeiro. O frio foi impressionante que chegou a
atingir dois graus abaixo de zero.

No mês de agosto apresentei requerimento já como membro da ARENA, solicitando
ao Senhor Presidente da República a reformulação do Ato Complementar número 41, no
sentido de aumentar a porcentagem das cotas dos estados e municípios no fundo de
participação da Receita Federal, pois tomava-se imperioso restabelecer o equilíbrio
orçamentário, principalmente das Prefeituras Municipais.
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No início daquele mesmo mês, aconteceu um fato político importante com o
MDB de Minas Gerais, o partido se desligou efetivamente da órbita política do governo
Israel Pinheiro, pois, com adesão à ARENA de diversos Deputados provindos do MDB,
não foi mais possível ao governo atendê-los em suas reivindicações políticas. C o m o
exemplo, cito o caso de São João Del-Rei e o grupo do MDB ligado aos Deputados
Tancredo Neves e José Luiz Baccarini que, com a passagem minha para a ARENA, passei
a comandar os assuntos políticos ligados a região.

Em sete de agosto, da Tribuna da Assembléia Legislativa, efetuei apelo ao Sr.
Ministro Tarso de Morais Dutra, da Educação e Cultura, no sentido de amparar com verba
a recuperação da biblioteca "Batista Caetano" de São João Del-Rei, uma das maiores de
documentos históricos do Brasil e de valor incalculável. Como exemplo citei uma das três
coleções existentes no mundo: Da publicação do jornal "Le Moniteur", que circulou na
França antes e durante a Revolução e que uma delas está em São João Del-Rei. Há livros
de 1551 e Atas de Reuniões da Câmara Municipal do tempo do Brasil Colônia, inclusive
uma detalhada visita de D. Pedro I à cidade. É um verdadeiro tesouro que poderá incentivar
a pesquisa histórica e aumentar também o fluxo turístico no Estado de Minas Gerais e
principalmente em São João Del-Rei.

Em trinta e um de agosto, com o afastamento do Presidente Costa e Silva, por
motivo de ter sofrido uma trombose cerebral, deveria assumir o Vice-Presidente Pedro
Aleixo, mas o mesmo foi impedido de exercer a Presidência da República, por uma
junta militar, que considerou extinto o seu mandato, e no seu lugar foi eleito
indiretamente pelo Congresso Nacional, tomando posse, em 30 de outubro de 1969, o
General Emílio Garrastazu Médici e como Vice-Presidente o Almirante Augusto
Radmaker.

Em 03 de setembro de 1969, os jornais O Globo, Estado de Minas, Diário de Minas
e O Diário publicaram a seguinte notícia:

" Assembléia lembra Felipe dos Santos."
Como parte das comemorações da Semana da independência, o Deputado Nelson

Lombardi falou ontem sobre Felipe dos Santos, afirmando que ele se encontrava entre
aqueles que, como Tiradentes, "regou no chão abençoado de Vila Rica com seu sangue
generoso de herói as sementes da liberdade".

Sua participação na história, afirmou o Deputado, se deu no episódio da revolta
que houve na Capitania de Minas Gerais, em 1.720, que ficou conhecida como "A sedição
de Vila Rica", quando era Governador da capitania o Conde de Assumar. "Foi um
movimento contra as medidas fiscais da Metrópole e também contra a criação das casas de
fundição." Depois contou como Felipe dos Santos foi traído pelo Conde de Assumar que
mandou amarrá-lo à cauda de um cavalo para ser arrastado pelas ruas de Vila Rica.

Já nos idos de 1969, era evidente o problema do "menor abandonado" e, naquela
época, em pronunciamento da Tribuna da Assembléia, dizia eu que a questão do menor
abandonado era sobretudo um problema cujas origens punham à mostra o arcaísmo da
estrutura social brasileira e que se a sua reformulação não se realizasse com a urgência
necessária, estaríamos fatalmente com perspectivas calamitosas para o futuro. .

E ai está, apesar da criação do Ministério de Assistência Social, nada ainda fOi
realizado em benefício e amparo do menor carente no campo social, de saúde e educacional
e os resultados são trágicos, pois o menor abandonado caminhou para a senda do roubo e do
crime.
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Em outro pronunciamento, no início de outubro, alertando o governo federal para
o estado de abandono da Fazenda do Pombal, local do nascimento do herói "Tiradentes",
e de propriedade da União, efetuei apelo para que a mesma fosse recuperada e servisse de
local para abrigar o menor carente, dando-lhe assistência social e o encaminhamento para
a lida da lavoura rural.

Em dez de outubro, solicitei, em pronunciamento que foi unanimemente aprovado
pelo Plenário da Assembléia, ao Secretário da Educação, Dr. José Maria de Alckmin, a
colaboração de estudo que pudesse resultar na extinção do curso de admissão nos
estabelecimentos oficiais e particulares. Justificando o pedido, afirmei que "a existência
de curso de admissão e respectivo exame, tanto quanto o vestibular para o curso
universitário, tem freado de forma substancial a evolução intelectual da juventude".

No mesmo mês daquele ano, em pronunciamento, efetuei apelo ao então Prefeito
Souza Lima que considerasse a possibilidade da implantação de "Administrações
Regionais" em Belo Horizonte, principalmente na área suburbana, pois a capital tinha
crescido demais e esse crescimento de forma empírica e desordenada vinha prejudicar a
população da periferia por falta de representação da Prefeitura Municipal que pudesse,
"in loco", aquilatar e solucionar seus problemas.

Hoje, passado muitos anos, verifiquei que encontram-se instaladas diversas
Administrações Regionais em todo município de Belo Horizonte, com índices de ótimos
resultados, principalmente para a população carente das regiões periféricas.

Ainda em outubro de 1969, apresentei requerimento à Assembléia Legislativa
formulando apelo ao Presidente da República, no sentido de que sejam acelerados os
estudos para humanizar a correção monetária, pois de sua exata aplicação dependem
milhares de brasileiros que no momento, na qualidade de mutuários do Banco Nacional
da Habitação, sofrem as agruras de uma exagerada taxa de correção.

No dia 12 do mesmo mês, em companhia do Deputado Federal João Nogueira de
Resende, fomos ao encontro do Dr. Pio Canedo, Vice-Govemador do Estado e coordenador
político do Governador Israel Pinheiro. Fomos chamados pelo referido com a finalidade
de decidir sobre o controle político em nossa região, indicação, obras, etc. Na reunião,
ficou acertado que o governo estadual, tanto quanto possível, iria atender as reivindicações
políticas partidárias efetuadas por meu intermédio e do Sr. João Nogueira de Resende na
qualidade de majoritários na região.

Em meados de outubro, fui comunicado que tinha sido eleito Delegado da Aliança
Renovadora Nacional - ARENA, em reunião do Diretório Regional, realizado em 03 de
novembro de 1969.

No mesmo mês, efetuei apelo ao Governador Israel Pinheiro no sentido de que
determinasse ao Conselho Estadual de Desenvolvimento estudo para definição de uma
política para o turismo no estado.

Na justificativa, expressei que o governo do estado não podia colocar o problema
do turismo em plano secundário no conjunto de suas preocupações "porque representava
valioso instrumento para elevação da receita, beneficiando principalmente o comércio e
a rede hoteleira do estado, quando explorado como fazem os países mais adiantados do
mundo".

Naquele mesmo mês, os jornais "Estado de Minas" e "Diário de Minas" publicam
notícia que diversos Deputados Estaduais, entre eles constava o meu nome, não iriam
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candidatar-se no pleito eleitoral de 1970, tendo em vista que o mandato de Prefeito
Municipal seria somente de dois anos. Realmente, na ocasião existia forte movimento
entre os meus correligionários para que eu voltasse a candidatar-me à Prefeitura Municipal
de São João Del-Rei.

No dia 06 de dezembro de 1969, em companhia dos Deputados Estaduais e Federais,
Ozanan Coelho, Elias de Souza Carmo, Francelino Pereira, Gerardo Renault, Lourival
Brasil, Mendes Honório e Milton Sales, fomos ao aeroporto da Pampulha receber o Deputado
Geraldo Freire que tinha sido indicado para Presidência da Câmara Federal, o que na
época significava a presença de Minas junto ao governo federal, fato que tinha na realidade
sensibilizado todas as áreas políticas mineiras.

No aeroporto, em declaração ao jornal "Estado de Minas", afirmei que "a instituição
do voto distrital se fazia imperativa no conjunto das reformas que o governo pretende
empreender no sistema político eleitoral do país". Entendia eu, já naquele momento da
vida política, que a representação política no Congresso Nacional e nas Assembléias
Legislativas, sem a obrigatoriedade do voto distrital, nunca seria autêntica pela terrível
caçada dos candidatos na busca de votos em todos os recantos do estado e alguns chegando
ao absurdo da desonestidade de proporem a compra do voto.

Infelizmente, passados mais de dezoito anos, verifica-se que nada foi instituído
nesse sentido.

Hoje, 10 de outubro de 1987, leio no jornal "Estado de Minas" artigo assinado por
Vieira Cristo que, por relatar a verdade dos fatos, tomo a liberdade de transcrevê-lo.

'residência, ]!ssa madrasta.
"Hoje, vou por de lado a "boiada" do Dr. Ulisses Guimarães (preocupado que ando

em saber o que ele vai fazer com ela) para rememorar, por alto, o que tem sido o cal vário de
nossos Presidentes.

Alguns fatos:
Deodoro da Fonseca, Proclamador da República, e seu Primeiro Presidente tão

logo se lhe apresentou os espectros do cargo, fala em renúncia. E o faz, confessando: "É
me impossível o alto cargo de que fui investido - o de Chefe de Governo Provisório -
porquanto nem tenho a paciência de Jó, nem desejo os martírios de Jesus Cristo". A
renúncia, entretanto, só se verificou depois de eleito e de cumprir um mandato de oito
meses e sete dias.

Floriano Peixoto, que lhe sucedeu, foi um Governo em luta contra insurreições
militares. Homem forte, alcunhado "Marechal de Ferro", só não foi forte para deixar o
cargo, não quis transmiti-lo pessoalmente ao seu sucessor, esgueirando-se para o interior
do Estado do Rio.

Prudente de Morais, vindo em seguida, como primeiro Presidente Civil eleito
pelo povo, teve o governo marcado por acontecimentos funestos: Empastelamento de
jornais, morte do jornalista Gentil de Castro e atentado contra o próprio Presidente, no
qual morre o então Ministro da Guerra, Marechal Machado Bittencourt.

Campos Sales, logo depois, resolvido a salvar as finanças do país, pagou com
impopularidade a corda fiscal que ajustou ao pescoço do contribuinte, saiu do governO
debaixo de vaias e perdas.
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Rodrigues Alves, Presidente da Remodelação do Rio de Janeiro e da "Vacina
Obrigatória", experimentou dias amargos, com tumultos e desordens populares, assim
como revolta militares, mas não se entibiou. Convidado um dia a abandonar o Palácio,
respondeu: "Aqui é meu lugar, e dele só sairei morto".

Afonso Pena foi um Presidente em crise com seu Ministro da Guerra (assim
chamado) Marechal Hermes da Fonseca, ao que consta esse mal-estar afetando-lhe a saúde
levou Afonso Pena à morte.

Nilo Peçanha, Vice a quem coube governar, abriu um hiato nessa sucessão de
martírios. Basta dizer que o lema do seu governo era: "Paz e Amor". Assim mesmo o
"civilismo" - Luta eleitoral entre Rui e Hermes - ameaçou-lhe toda essa paz.

Eleito Hermes da Fonseca, sua presidência se desenrola entre tensões políticas e
acontecimentos graves, como a "Revolta da Chibata", na qual morrem assassinados
marinheiros e oficiais da armada.

No governo Wenceslau Brás, várias crises lhe atormentam o quatriênio, entre elas
a eclosão da Primeira Guerra Mundial e, internamente, o assassinato de Pinheiro Machado,
líder político de expressão nacional, assim como a "Guerra" do contestado, por questões
de limites entre Paraná e Santa Catarina.

Rodrigues Alves, eleito Presidente pela segunda vez, morre antes da posse e
assume o mineiro Delfim Moreira, rápido interregno cujo desfecho é a eleição de Epitácio
Pessoa.

Epitácio, como se sabe, foi um governo de resistência a movimentos de grupos
militares, que o queriam depor, como o que eclodiu a 05 de julho de 1922, no Forte de
Copacabana, grupo conhecido com o dos "Dezoito do Forte".

Vem Arthur Bernardes, herdeiro dos conflitos anteriores, foi um quatriênio
conturbado pela "Revolução de São Paulo".

Washington Luís, sucessor de Bernardes, não escapou às turbulências da história
ao apagar das luzes do seu governo, é deposto pela "Revolução de Trinta".

Ai começa uma nova história, ou melhor, uma história de novos dramas e
sofrimentos. Vem Getúlio Vargas, quinze anos de ditadura, vem Eurico Dutra. Vem de
novo Getúlio, para morrer pelas próprias mãos. Vem Café Filho, deposto; Carlos Luz,
deposto. Vem Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, que abandona o cargo. Vem Ranieri
Mazzilli, vem João Goulart, deposto. Vem o regime militar. Vem Castelo Branco,
Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernesto Geisel, João Figueiredo e finalmente, no
pórtico da Presidência que não assume, arrebatado que é pela morte, vem Tancredo
Neves.

José Sarney é o novo "enteado" dessa Senhora Presidência. Um dia ela demonstrará
se lhe fez ou não "madrasta".

No referido mês, apresentei na Assembléia Legislativa votos de congratulações
com o Tenente Gentil Palhares, escritor sanjoanense e Ex-Pracinha da FEB, pelo lançamento
da biografia do Capelão Militar Frei Antônio Álvares da Silva, morto nos campos de
batalha da Itália, durante a Segunda Grande Guerra, sob o título "Frei Orlando, o Capelão
que não voltou".

No mesmo mês, foi reaberto o Congresso Nacional e, precisamente no dia vinte e
cinco, foram eleitos o Presidente e o Vice-Presidente da República, o General Emílio
Garrastazu Médici assume prometendo ao povo a volta ao regime democrático. Sua eleição
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foi pela forma indireta realizada pelo Congresso Nacional.
Com o recesso normal de fim de ano, viajei com minha esposa Ruth e filhos para

São João Del-Rei, a fim de passarmos o Natal em companhia de meu pai e sogro e, depois
das festas de fim de ano, percorrer a minha região eleitoral.

Também em dezembro do mesmo ano, iniciei o meu curso de "Administração de
Empresa" na FUMEC. Infelizmente não o conclui.

Em 17 de dezembro de 1969,jornais, rádios e televisão dão a notícia do falecimento
do Ex-Presidente Costa e Silva.

No início de janeiro de 1970, de volta da minha visita à região eleitoral, fui
chamado por Dom Delfim Ribeiro Guedes, Bispo de São João Del-Rei, que levou-me à
Basilica de Nossa Senhora do Pilar para que eu verificasse o estado lastimável de um dos
altares e uma das paredes internas que, se não fossem socorridas pelo SPHAN - Serviço de
Patrimônio Histórico Nacional, imediatamente poderiam desabar.

Em se tratando de um templo, tombado pelo SPHAN e uma das mais belas obras de
arte do Barroco Mineiro e que corria o risco de desastre, no mesmo dia passei o seguinte
telegrama ao Ministro da Educação, Jarbas Passarinho.

"Respeitosamente, solicitamos a Vossa Excelência interferir junto ao Diretor do Serviço
de Patrimônio Histórico Nacional no sentido de que sejam tomadas providências urgentes em
socorro da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar da cidade de São João Del-Rei, Estado
de Minas Gerais, um dos maiores repositórios da Arte Barroca em todo território nacional, que
pela ação do tempo, ameaça ruir caso não sejam tomadas imediatas providências por parte do
SPHAN. Trata-se da igreja inscrita no livro de tombo, com 250 anos de existência, onde foram
batizados Tiradentes e Bárbara Heliodora, encontrando-se inclusive fechada ao povo em
conseqüência do iminente desabamento de um dos altares e de uma parede interna.

Nelson Lombardi
4 Secretário da Assembléia Legislativa
Na realidade, o apelo ao Sr. Ministro da Educação produziu efeito, pois depois de

uma semana chegaram à cidade técnicos do SPHAN que anteriormente tinham vistoriado
os estragos e realizado os cálculos financeiros da obra para darem início aos trabalhos de
restauração da Basílica.

No início dos trabalhos legislativos, efetuei apelo ao Governador Israel Pinheiro
no sentido de normalizar o pagamento dos vencimentos das professoras e da polícia
militar, aonde o atraso chegava há cinco meses.

Em dezoito de março daquele ano, consegui concretizar uma outra meta em
benefício de minha família, ou seja, com o resultado da venda de imóvel de minha
propriedade em São João Del-Rei e o saldo restante, através de financiamento obtido
junto à Caixa Econômica Federal, adquiri um apartamento amplo, situado na Rua Minas
Novas, número 33, Bairro Cruzeiro, em Belo Horizonte. Apartamento este que até hoje
abriga alguns de meus filhos. O fato teve alegre repercussão da parte de minha esposa
Ruth e demais familiares.

Ainda em março, fui procurado pelo Prefeito do Município de Cassiterita, Ataualpa
de Oliveira, para relatar-me que estava passando sérias dificuldades administrativas, pois
apesar de ter assinado convênio com o estado para a construção de uma ponte, indispensável
para um dos acessos à sede do município, e de acordo com o combinado tinha adiantado a
obra com dinheiro da Prefeitura. O estado, depois de inúmeros apelos do referido, negava-se
a pagar a parte que lhe cabia, segundo o convênio, alegando falta de verba específica.
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Na realidade, o fato vinha mais uma vez demonstrar a situação financeira calamitosa
do tesouro estadual e a dívida somente foi saldada depois de incontáveis contatos com o
Senhor Secretário da Fazenda e a prestigiosa interferência do Dr. Pio Canedo, Vice-
Governador do Estado.

Em vinte e dois de abril do mesmo ano, fui indicado pelo líder da ARENA na
época, Deputado Ibrahim Abi Ackel. para compor comissões técnicas da Assembléia
Legislativa, precisamente como efetivo das comissões de finanças e de segurança pública.
No dia primeiro de maio, atendendo convite do Sindicato do Trabalhadores da Indústria
Têxtil de Belo Horizonte, tive a oportunidade de falar aos seus filiados sobre o seguinte
tema: "Sindicato e Desenvolvimento".

Em síntese, no início disse que "as comemorações de mais um dia Universal do
Trabalho", naquele instante em que a palavra trabalho vinha a ser a tônica da vida brasileira,
por ser a companheira do progresso, pediam meditação sobre a sociedade nova, para os
que prestam trabalho intelectual; pelos artistas; enfim, pelos que participam de uma
atividade econômica, para em breve espaço de tempo, acelerarmos o progresso e o
desenvolvimento da nação brasileira e no final disse ainda que era isto que queríamos
para o Brasil, em busca do diálogo franco e sincero entre patrões e empregados, através
dos respectivos sindicatos, para obter-se de uma vez para sempre o total exercício da
democracia.

Hoje, 15 de outubro de 1987, leio a notícia nos jornais que o Ex-Presidente da
República, General João Figueiredo, na divulgação de um "Manifesto à Nação", adverte
que existem hoje no Brasil forças sociais incontroláveis que podem levar o país a uma
séria convulsão. No documento, ele se diz obrigado a "alertar" o povo brasileiro e suas
elites "para o perigo que corremos de ingressarmos numa situação da qual será muito
difícil sair". Segundo o mesmo, a única maneira de evitar o mal e defender a nascente
democracia brasileira, a união dos democratas, dos homens e mulheres verdadeiramente
responsáveis.

No manifesto ataca o governo federal (José Sarney), denunciando a "evidente
falta de seriedade com que são tratados os assuntos de interesse nacional". Reclama da
falta de pagamento da dívida externa, que tem causado a falta de investimentos nas
atividades produtivas e finaliza expressando que tudo isso aumenta o descrédito do Brasil
no Exterior.

Ainda em outubro, o Presidente Sarney, em resposta ao Ex-Presidente Figueiredo,
em sua fala no programa "Conversa ao pé do Rádio", declarou que é preciso acabar com a
ilusão de que a estabilidade e o desenvolvimento nacional devem ficar por conta e risco
do Presidente. Isso só acontece em regime totalitário e que o governo continuará no
esforço de implantar a democracia e a liberdade de expressão no Brasil.

E terminou o seu pronunciamento usando a expressão: "Brasileiros e Brasileiras",
apesar de estar enfrentando dificuldades, estou certo que neste momento crítico, com a
união de todos, haveremos de vencer e retomar o desenvolvimento o mais rápido possível.

No final de outubro em entrevista à revista "Veja", o Ex-Ministro da Fazenda em
1974 e do Planejamento em 1979 declara textualmente que a "Nova República" está
embarcando numa aventura perigosa com a tentativa de reinventar a roda. O Brasil está
hoje diante do risco de ratificar simultaneamente uma opção irracional pelo atraso
tecnológico, pela xenofobia, pelo estadismo e pelo mais nefando dos tipos de capitalismo
cartorial que já se abateram sobre a história. Um regime democrático montado na máquina
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centralizadora, farisaÍca, gastadora e irresponsável que se encastelou no estado e terá o
mesmo destino de seu antecessor: o colapso.

E terminou o Ex-Ministro Mário Henrique Simonsen: - O Brasil infelizmente
caminha na contramão da história.

Voltemos às "Reminiscências".
Em maio de 1970, em requerimento à Mesa da Assembléia, solicitei que fosse feito

um apelo ao Presidente da República no sentido de autorizar com urgência o reajustamento
das pensões dos aposentados e pensionistas do INPS que atualmente recebem menos de
um salário mínimo vigente no país e que estavam em aflitiva situação financeira, não
podendo inclusive arcar com as despesas para o próprio sustento.

No final daquele mês, em outra indicação solicitei ao Ministro da Educação que
instituísse no Brasil um Banco Nacional da Educação com a finalidade de financiar os
estudos de todos os brasileiros carentes que, apesar de possuírem aptidões natas para o
estudo, não podiam freqüentar as escolas, principalmente universidades particulares, por
absoluta falta de recursos financeiros.

O meu pronunciamento e o objetivo da indicação, aprovada por unanimidade
pelo Plenário da Assembléia Legislativa, teve ampla repercussão, merecendo destaque
nos principais jornais e emissoras de televisão do país.

Infelizmente, os anos setenta foram pontilhados de reações terroristas e seqüestros
de Embaixadores credenciados junto ao governo brasileiro, como Embaixador da Alemanha
e outros, por parte de contra revolucionários ou grupos de esquerda que, armados, se
opunham ao governo da Revolução de 1964, trazendo séria inquietação em todo território
nacional.

Mas, 21 de junho de 1970 foi também uma data de grande contentamento e
euforia para os brasileiros, em razão do time do Brasil tornar-se campeão do mundo,
conquistando o Tricampeonato de Futebol e, dessa maneira, ficando em definitivo com a
taça "Jules Rímet".

Em memorável partida no México, contra o time da Itália, o Brasil consagrou-se
campeão mundial, jogando com os seguintes jogadores: Félix, Carlos Alberto, Brito,
Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Pelé e Tostão; tendo como
técnico da seleção o Zagalo.

No início de julho, na Tribuna da Assembléia reclamei contra as demandas fiscais que
estavam sendo realizadas pelos prepostos da Secretaria da Fazenda, com o fim de aumentar a
receita do estado.

Em 17de agosto de 1970, minha filha Sílvia comunicou a mim e a Ruth que tinha sido
apresentada e estava namorando um jovem médico de nome Márcio Flávio de Freitas,
encontrando-se vivamente impressionada com o referido pela sua marcante personalidade e
gentileza no trato. Como toda mãe, Ruth, mais tarde em comentário, rogou a Deus para que a
filha realmente encontrasse a pessoa com quem pudesse casar e a fizesse feliz e não deu outra,
como veremos adiante.

Com a indicação e eleição por votação indireta pela Assembléia Legislativa de Minas
Gerais do Deputado Federal Rondon Pacheco, iniciaram-se os trabalhos para as próximas
eleições diretas a realizar-se em 15 de novembro de 1970 de candidatos para o Senado e
Câmara Federal, Assembléia Legislativa, Prefeituras Municipais e Câmara de Vereadores.

Em São João Del-Rei, a Aliança Renovadora Nacional- ARENA, indicou como
candidato à Prefeitura o meu primo, Mário Lombardi, chapa de vereadores e para
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Câmara Federal e Assembléia Legislativa, respectivamente João Nogueira de Resende
e Nelson José Lombardi, sendo candidatos para o Senado Magalhães Pinto e Gustavo
Capanema.

Por sua vez, o MDB, lançou como candidato a Prefeitura Renato Baccarini, para
Câmara Federal e Assembléia Legislativa, Tancredo Neves e José Luiz Baccarini.

Em vinte e cinco de agosto daquele ano, a nação brasileira comemorou o 1670
aniversário do nascimento de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro e grande
herói nacional que distinguiu-se pela sua bravura em diversas batalhas e foi o grande
vitorioso na Guerra do Paraguai. A bravura de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de
Caxias, não poderá ser nunca esquecida.

No início de setembro, eu e o Deputado João Nogueira de Resende acertamos com
o Governador eleito, Rondon Pacheco, a realização em primeiro de novembro de uma
concentração da ARENA na cidade de São João Del-Rei. Na ocasião, os jornais publicaram
a notícia acompanhada da seguinte declaração de minha autoria:

"Governador, o Senhor deve preparar-se porque nós vamos pelejar na toca da
onça, pois São João Del-Rei é a fortaleza do MDB devido a presença de Tancredo Neves
na região."

Ainda em setembro, apresentei indicação ao governo do Estado, no sentido de ser
reestruturado o ensino primário, melhorando os salários do professorado. "Célula Mater"
da instrução em todos os municípios de Minas Gerais, principalmente no momento em
que o governo federal criou o Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL, que irá
assistir a pessoa adulta que não teve oportunidade de aprender a ler e escrever.

Em vinte e seis do mesmo mês, recebi da sociedade beneficente Sirian Ortodoxa
São Pedra o título de Benemérito do Ginásio São Pedro, pelos bons serviços prestados
àquele educandário. O diploma me foi entregue pelo Padre Mousa M. Solama, Diretor do
Ginásio.

No início de outubro, a campanha eleitoral começou a esquentar. O Deputado
Tancredo Neves foi à televisão no horário destinado pelo TRE ao MDB, investindo
duramente contra o governo federal. No dia seguinte, ocupou o horário da ARENA o líder
na Assembléia, Deputado lbraim Abi Ackel, rebatendo a fala do Senhor Tancredo Neves,
como seqüência também ocupei o horário gratuito, procurando colocar as coisas nos seus
devidos lugares, mostrando o Brasil de hoje e o que foi o Brasil de ontem.

No dia trinta do mês corrente, perante o Plenário da Assembléia Legislativa, foram
diplomados o Deputado Rondon Pacheco e Senhor Celso Machado como futuro
Governador e Vice-Governador do Estado de Minas Gerais.

Em primeiro de novembro, como estava programado, realizou-se grande concentração
políticapartidária da ARENA, em São João Del-Rei.

Às vinte horas, na Avenida Rui Barbosa, em frente ao "Obelisco", como era costume,
e em palanque armado, com a presença do Governador Rondon Pacheco, o Vice Celso
Machado, Deputados Magalhães Pinto, Gustavo Capanema, estes candidatos ao Senado,
João Nogueira de Resende e Nelson José Lombardi, candidatos à Câmara Federal e
Assembléia Legislativa, Mário Lombardi nosso candidato a Prefeito Municipal, inúmeros
candidatos à Câmara Municipal, chefes políticos da ARENA na região e grande
concentração popular, foi realizado o comício de apoio aos candidatos da Aliança
Renovadora Nacional.

Dando início ao encontro cívico, falou o saudoso companheiro Dr. Orestes Freitas
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Braga, Presidente do Diretório Arenista da vetusta e histórica São João Del-Rei.
Depois dos diversos oradores, encerrando o comício falou Rondon Pacheco,

Governador eleito, que declarou que ali estava para dar apoio aos candidatos da ARENA,
porque para Minas Gerais e para o governo era necessário obter maioria, não somente nas
casas legislativas, mas como também nas Prefeituras e aproveitava a jornada cívica para
convocar a população de toda Minas Gerais para unir-se com o futuro governo do Estado,
para juntos renovarem os costumes políticos e administrativos, no sentido de retomarem
o caminho do desenvolvimento, na luta pelo bem estar do povo mineiro.

No dia 15 de novembro de 1970, procedeu-se a votação popular em todo o território
nacional e graças ao referendo do povo de minha região, fui reeleito para mais um mandato
de quatro anos de Deputado Estadual, com 13. 946 votos obtidos.

O jornal "Estado de Minas", em sua edição de vinte e um de novembro do mesmo
ano, publicou na coluna política editorial que na realidade demonstra uma análise política
da época, tendo em vista os resultados eleitorais na região de São João Del-Rei, sob o
título "Um Exemplo" de que em seguida transcrevo:

"O resultado das eleições em São João Del-Rei, terra natal do Ex - Primeiro Ministro
Tancredo Neves, surpreendeu os analistas políticos e revelou, uma vez mais, a frágil
estrutura do partido da oposição em Minas e mais, os próprios arenistas reconhecem que
a derrota que impuseram ao MDB representa mais uma opção de natureza pessoal do
eleitor do que uma condenação ao partido oposicionista, como instituição. Em outras
palavras, os votos foram a favor ou contra esse ou aquele candidato e não esse ou aquele
partido. Foi a vitória de homens e a derrota de homens."

O triunfo arenista em São João Del-Rei foi da Câmara Municipal ao Senado
Federal. O Prefeito eleito é o Senhor Mário Lombardi que teve quase quatro mil votos
de diferença sobre os demais candidatos. Um deles foi o Senhor Renato Baccarini,
irmão do Deputado Emedebista, José Luiz Baccarini, para a Câmara Municipal, a ARENA
de São João Del-Rei elegeu dez Vereadores e o MDB, cinco. O Deputado Federal mais
votado foi o Senhor João Nogueira de Resende que teve 6.480 votos contra 4.084 dados
ao Senhor Tancredo Neves. Para a Assembléia Legislativa, o Deputado Nelson Lombardi,
que disputou a renovação de seu mandato, recebeu 8.202 votos, enquanto o oposicionista
José Luiz Baccarini não passou de 3.863 votos, embora tenha tido o apoio do Deputado
Tancredo Neves.

Os números de São João Del-Rei, na opinião do Deputado Nelson Lombardi,
representam a manifestação do apoio popular à administração federal e, ao mesmo tempo,
um crédito de confiança ao futuro Governador do Estado. São João Del-Rei era considerado
como um dos principais núcleos oposicionistas de Minas, porém os resultados eleitorais
reclamam uma análise mais profunda.

As indústrias têxteis do país passaram por períodos de sérios apertos financeiros,
principalmente aquelas que, através dos anos, não tinham renovado suas maquinarias e
encontravam-se estagnados devido aos teares obsoletos, cuja limitação da produção e
qualidade inferior do produto sofriam a concorrência dos parques industriais modernos.

Infelizmente, nesse rol encontrava-se a fiação e tecelagem João Lombardi S/A,
localizada em São João Del-Rei, que com duas unidades industriais geravam empregoS
para aproximadamente mil e quinhentas pessoas.

Na ocasião, chamado pelo meu saudoso tio João, tivemos um encontro no interior
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da fábrica tendo o mesmo comunicado que, em vista da situação aflitiva do mercado,
tinham de renovar as máquinas de sua indústria e cujo custo financeiro era elevado, mas
que seria perfeitamente viável se fosse aprovado pela Diretoria do Banco do Brasil o
empréstimo solicitado e cuja garantia seria coberta por bens imóveis e aval pessoal dos
Diretores da Empresa. E disse mais, que infelizmente, decorridos mais de três meses da
solicitação e apesar do parecer favorável do Diretor Regional do Banco do Brasil, Mário
Pacini, o processo encontrava-se engavetado com o Dr. Nestor Jost, Presidente do referido
banco e finalizou dizendo-me o seguinte: "que a situação estava tão séria e preocupante,
que infelizmente muito a contra gosto, caso o empréstimo não fosse liberado, não teria
outra alternativa senão aquela de dispensar os operários e em seguida encerrar as atividades
da indústria por falta de recursos financeiros para viabilizar a renovação de seu
maquinário.'''

Naquele justo momento, pela primeira vez verifiquei pela expressão do rosto do
meu tio profundamente magoado com o fato, que lhe escorriam ressentidas lágrimas.

Confesso que eu também, diante da situação aflitiva e drástica fiquei impressionado
e enormemente abatido e chocado.
Mas, recuperando-me disse ao tio João e ao seu filho Juca, que nem tudo estava perdido e
iríamos lutar para conseguir a liberação do empréstimo. Tínhamos um novo Governador
eleito em Minas Gerais, que era o Dr.Rondon Pacheco e que uma vez inteirado dos fatos
haveria de nos ajudar, juntamente com o Deputado João Nogueira de Resende na solução
do problema.

De regresso a Belo Horizonte, durante o percurso, cheguei a conclusão que seria
um desastre o fechamento da fábrica pois o desemprego dos operários, a maioria com
farrulia para sustentar, teria sérias repercussões sociais no Município.

Outrossim, conscientizei que deveria lutar com todos os meios disponíveis
não somente para evitar a lamentável conseqüência social, mas igualmente era
chegado o momento de corresponder a confiança em mim depositada pelo meu tio
João Lombardi, durante tantos anos, a quem eu e meu pai devíamos grande parte de
nossa projeção na comunidade sanjoanense. Aliás, irmãos e sobrinhos de João
Lombardi, muito ficaram a dever ao referido, pois todos sem distinção que residiam
em São João Del-Rei, sempre contaram com o seu apoio financeiro e palavras de
incentivo nas horas incertas da vida.

Em contato telefônico com o Deputado João Nogueira de Resende e o Governador
Rondon Pacheco, que encontrava-se no Rio de Janeiro e que iria viajar para o Japão
dentro em breves dias, marcamos um encontro para o dia seguinte nas dependências do
prédio do antigo Senado Federal, atualmente demolido.

No encontro, do qual participaram eu, João Nogueira, meu primo Juca e o
Governador Rondon Pacheco, ficou deliberado que primeiramente devíamos todos juntos
procurar o Diretor Mário Pacini do Banco do Brasil, para nos inteirarmos da situação real
do processo referente ao pedido de empréstimo efetuado pela Fiação e Tecelagem João
Lombardi S/A.

Ao sermos recebidos pelo Diretor, velho amigo de Rondon Pacheco, o mesmo
disse claramente, que ele próprio estava surpreso com o fato, pois apesar do parecer
favorável à concessão do empréstimo o processo com vista ao Presidente do Banco,
encontrava-se em poder do referido e portanto com sua tramitação paralisada há diversos
meses.
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Na mesma hora, o Governador Rondon Pacheco fez anunciar-se ao Presidente
Nestor Jost e solicitou-nos que esperasse na ante-sala do gabinete.

De regresso disse-nos Rondon Pacheco, que o empréstimo seria
imediatamente liberado e que tinha dito textualmente ao senhor Nestor Jost, que
não admitia no início de seu governo em Minas Gerais, verificar que uma indústria
do porte da Fiação e Tecelagem João Lombardi SIA, corria o perigo de encerrar
suas atividades em São João Del-Rei e o pior, dispensando mais de mil e quinhentos
operários o que resultaria certamente em um caos social na comunidade. E disse
mais; que caso o empréstimo que contava com plenas garantias não fosse liberado
pelo Banco do Brasil, iria em seguida apelar diretamente para o Presidente da
República.

Realmente dentro de poucos dias o empréstimo foi concedido e liberado. A indústria
também, depois de mais ou menos um ano de atividade com seu parque industrial renovado
e atualizado, prosperou e hoje e é uma das empresas sólidas do estado mineiro.

E dessa maneira, embora palidamente, me foi possível retribuir ao saudoso tio
João, um pouco do muito que recebi de sua parte em todos os momentos que necessitei,
durante boa parte de minha juventude e do início de minha vida pública.

A bem da verdade devo esclarecer que depois do regresso do Governador Rondon
Pacheco do Japão, em um dos encontros que tivemos no Palácio dos Despachos depois de
sua posse, presente também o Deputado João Nogueira. comentando o episódio, disse-
nos reservadamente o Governador, que o processo estava paralisado em poder do presidente
do Banco do Brasil, em conseqüência da solicitação de ex-colega de Nestor Jost na
Câmara Federal e majoritário na região de São João Del-Rei.

Em 20 de dezembro de 1970, compareci a inauguração do histórico solar onde
nasceu a poetisa e heroína Bárbara Heliodora, que tinha sido recuperado e no qual estava
sendo instalada a biblioteca municipal "Batista Caetano de Almeida", transferida do
antigo prédio da Prefeitura Municipal, no mesmo imóvel instalou-se também o museu
Tomé Portes Del-Rei e hoje funciona igualmente a Academia de Letras de São João Del-
Rei. No Natal daquele ano, passamos eu, Ruth e filhos em casa de meu saudoso pai,
presente também, na ceia, meu estimado sogro Waldemar Gomes Ribeiro e sua esposa
Dona Saninha.

O grande mistério cuja comemoração alegra o santo Natal e a humanidade inteira
é lembrado pelos versos do imortal poeta português "Camões", com a linguagem eximia
que é só dele:

"Dos céus à terra desce mor beleza.
une-se a nossa carne e fá-Ia nobre;
e sendo a humanidade dantes pobres,
hoje subida fica à nós alteza."

Durante o ano legislativo de 1970, como membro da "Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomadas de Contas", na qualidade de relator emiti oitenta e nove pareceres
em projetos de lei em tramitação na Assembléia Legislativa. formulando, entre
requerimentos e indicações, mais de cento e cinqüenta, acrescidos dos projetos de lei
apresentados e descritos no decorrer destas "reminiscências".

Hoje 04 de novembro de 1987, o líder soviético Mikhail Gorbachev, lança o livro
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cujo título "Perestroika - Novas idéias para o meu país e mundo", expõe o projeto de
transformação radical da sociedade soviética.

Gorbachev, pretende não só reformular toda a emperrada estrutura da economia da
União Soviética, mas também atingir o fundo da lama soviética, promovendo, segundo sua
próprias palavras, uma verdadeira mudança política, social e espiritual, rumo ao socialismo
democrático.

Os meios de divulgação, noticiam na mesma época que a comissão de
sistematização da constituinte ou seja base para a nova Constituição Federal, entre outros,
aprovou o sistema parlamentarista, que deverá ser na realidade a modalidade de governo
em futuro no Brasil. Mas ainda dependendo de homologação do plenário da Assembléia
Constituinte.

Acredito que não será fácil a aprovação em plenário do novo sistema que se
pretende e que em minha opinião poderá ser adotado para domar a crise de
ingovernabilidade por que passa o país, com o atual sistema presidencialista.

Na mesma época, também o Estado de Minas Gerais atravessa sérias
conseqüências de desalento, como em nenhum momento de sua história. Nada funciona
bem no Estado, nem na administração pública, nem na política. Tudo está revirado,
desestruturado, desorganizado. A palavra do governador, infelizmente não merece
confiabilidade e o pior do momento é a perspectiva zerada e com evidente tendência
à perplexidade.

Finalmente, sem lideranças políticas confiáveis, na realidade Minas vive o seu
pior momento. Mas, nem por isso se deve achar que tudo está perdido. A atual
administração, sem o mínimo planejamento sim, perdeu-se, mas estou certo que Minas
não será jogada ao abandono por muito tempo. Afinal, a história de Minas é por demais
sagrada para ser destruída pela incompetência ocasional desta ou de futuras
administrações.

Hoje 07 de setembro de 1987, fui em companhia de Emilia à Praça Marilia de
Dirceu, para ver de perto uma exposição de automóveis da década de vinte e outros
também antigos. Para minha surpresa o mais antigo veículo exposto era um caminhão da
marca "BEZ", ano 1909. O referido fez com que viesse em minha mente recordações de
minha infância, quando lembro-me como se hoje fosse, desfilava pelas ruas da capital de
São Paulo o mesmo caminhão carregado de lingotes de "gelo", durante as suas entregas
aos fregueses dos bares e restaurantes da cidade, pois na época 1936 ainda não havia
geladeira industrial, muito menos freezer .

Uma característica do veículo em comentário, era possuir rodas de pneus maciços
e sua transmissão era efetuada por corrente, como ainda é usado nas bicicletas.

Bem, voltemos às "reminiscências".
Em 21 de janeiro de 1971, compareci à instalação da Academia de Letras de São

João Del-Rei, cuja diretoria ficou assim constituída:
Presidente - José Américo da Costa
Vice-Presidente - Elpídio Antônio Ramalho
Secretários - Gentil Palhares e Antônio Elias Cecílio
Tesoureiros - Sebastião de Oliveira Cintra e Adherbal Malta
Ao iniciar o relato dos fatos acontecidos de 1971 em diante, devo esclarecer que

irei descrever tanto quanto possível os principais, com a finalidade de não tomar volumosa
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a publicação destas memórias.
No mês de fevereiro daquele ano, Silvia minha filha apresentou a mim. Ruth e seus

irmãos o seu namorado Márcio Flávio de Freitas, médico de profissão.
Logo nos primeiros momentos de diálogo, Márcio deu-nos ótima impressão, não

somente pela sua personalidade, mas em grande parte pela seriedade de seus propósitos,
enamorado que estava de nossa "primogênita". O que viria a confirmar-se com o decorrer
do tempo.

Ainda no mês de fevereiro, depois de submeter-me ao vestibular da Faculdade de
Direito da cidade de Divinópolis e ser classificado, passei a freqüentar duas vezes por
semana o referido curso noturno. Diga-se de passagem que na época era permitido tal
freqüência.

Mas, infelizmente depois do quarto ano consecutivo, acabei abandonando o curso
por motivos alheios a minha vontade, pois os tropeços na estrada da vida ocasionados
pelo destino, são sempre imprevisíveis.

No início dos trabalhos legislativos no mês de março, ao ensejo da inauguração da
nova hidrelétrica de Jaguara pela CEMIG, formulei apelo à referida, no sentido de viabilizar
o barateamento da tarifa de fornecimento de energia elétrica em beneficio do consumidor.

Hoje chego à conclusão que a inauguração desta ou daquela usina hidrelétrica é
sem dúvida sinônimo de aumento da tarifa e nunca, jamais, pelo menos no Brasil, esperança
de redução de seu preço em beneficio do usuário.

Em março também, o plenário da Assembléia Legislativa acatando indicação do
Governador Rondon Pacheco, aprovou o nome do Dr. Osvaldo Pierucceti, para exercer o
cargo de Prefeito Municipal de Belo Horizonte.

O dia oito de março, foi por demais ansioso para a região de São João Del-Rei,
porque foi festivamente inaugurado o trecho asfaltado da Rodovia BR-265, ligando São
João Del-Rei a cidade de Lavras e consequentemente ao eixo rodoviário paulista através
da rodovia "Fernão Dias". Presentes à inauguração estiveram Mário Andreazza Ministro
dos Transportes; Eliseu Resende Diretor Geral do DNER, Prefeitos Municipais, Vereadores,
este escriba e o Deputado João Nogueira de Resende, que a bem da verdade acatando o
anseio da região foi o grande e incansável batalhador no âmbito do governo federal, no
sentido de que a importante obra fosse efetuada.

Não posso deixar de registrar também que, com a inauguração do referido trecho
de estrada asfaltada, terminou de uma vez para sempre um dos motivos de promessa
"eleitoral", às vésperas de diversas eleições passadas, que constituíam em São João Del-
Rei base de eloqüentes discursos da oposição e que infelizmente a mais de vinte anos
nunca foi concretizado. Foi necessário o movimento revolucionário de 1964, para que a
obra tão almejada e prometida pudesse tomar-se realidade.

No final daquele mês, propus e foi aprovado por unanimidade um voto de
congratulações com o Governador Rondon Pacheco, pela nomeação de meu fraternal
amigo jornalista Roberto Elísio de Castro e Silva, como chefe da Assessoria de Imprensa
do Governo do Estado.
Em 14 de abril de 1971, por ocasião do 26 aniversário de um dos maiores feitos da nossa
gloriosa Força Expedicionária - FEB, ou seja "A queda de Montese na Itália", durante a
última grande guerra, efetuei pronunciamento da Tribuna da Assembléia Legislativa em
homenagem ao soldado brasileiro.

298

Coube ao li Regimento de Infantaria, situado na vetusta e legendária São João
Del-Rei, desmoronar as defesas tedescas espalhadas nas mediações da cidade de Montese.

Por ocasião da comemoração da heróica data, o General Everaldo José da Silva,
escreveu bela e imediata página literária sobre a efemeridade e que termina com o soneto
que abaixo transcreverei, sob o título de "Primavera", o qual retrata a alegria do término do
inverno, trazendo ao soldado brasileiro depois de muita batalha a segurança que renasceu
com os primeiros albores da nova estação; traduz ainda a certeza da vitória. Vitória de
Montese, das "Armas Brasileiras".

"Vitória da democracia!
Bravos do 110 R.I.!

"Primavera"
O inverno passou!
A paisagem fria e monótona
que causou tantos olhos ávidos de sol e de amor,
desapareceu no horizonte ...
Voltam os campos a cobrirem-se de verde,
de verde esperança ...
Há mais calor e mais vida em nossas almas,
entrelaçadas ao colorido dos campos.
Há mais segurança no andar,
nos passos da vida!
A "primavera", chegou com a vitória!
A força de uma estação!
A primavera. chegou! ...

Em 26 do mesmo mês, apresentei Projeto número 95/71 - transformando em grupo
escolar, com a denominação de "Ministro Gabriel Passos", as escolas combinadas de
Mercês de Água Limpa, no Município de São Tiago.

Ainda no dia trinta. os principais jornais de Minas, publicaram sob título "Minas
já Entrou em Ritmo de Progresso" o seguinte pronunciamento:

"Lembrando que o pior dos cegos é aquele que não quer enxergar", o Deputado
Nelson Lombardi, Vice- Líder do Governo na Assembléia Legislativa. afirmou que
só quem agindo em função de outros interesses se não os do Estado, fecha
maldosamente os olhos, desconhecendo a realidade nova que se vai implantando, a
fim de assegurar para Minas as condições indispens'áveis à sua luta contra o desafio
do tempo no sentido de grande arrancada pelo seu agressivo desenvolvimento
econômico e social."

Realmente, um dos grandes méritos do governo Rondon Pacheco foi desde o
início, lutar pela objetiva industrialização do Estado, com a implantação de indústrias,
como a "FIAT Automóveis" e tantas outras ...

Em meados do mês de março, eu e Ruth fomos a residência do Márcio namorado
de nossa filha Silvia, para conhecermos Dona Augusta Soares de Freitas, sua progenitora
e seus familiares.
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Lá chegando a Rua Raimundo Correia, fomos recebidos por Dona Augusta e seus
filhos Emília, Raimundo, Diva e seu marido Fonseca, meu conhecido, funcionário público,
que por muitos anos trabalhou no Palácio da Liberdade.

O pai do Márcio, José Gabriel de Freitas, já falecido, antigo coletor estadual e
fiscal de rendas do Estado, casado com Augusta Soares, tiveram uma prole numerosa de
treze filhos, Diva, José Gabriel, Raimundo, Maria Augusta, Padre Ary, Terezinha, Darcy.
Dei se, Celinha, Conceição, Emilia, Dora e Márcio o caçula.

A partir daquele encontro, minha família e a de meu futuro genro, passaram a ter
freqüente convívio, a ponto de tomar-me grande amigo de Dona Augusta, que sempre me
tratou com a maior consideração e fidalguia, aspectos marcantes de sua personalidade
afetiva.

No mês de maio, no dia dezenove, tive a oportunidade de defender da Tribuna da
Assembléia Legislativa, o Projeto de número 130171de iniciativa do Governador Rondon
Pacheco, que solicitava autorização para doar a Fundação Universitária de São João Del-
Rei, o prédio e benfeitorias do antigo Ginásio Santo Antônio, com a finalidade de no mesmo
serem instaladas as faculdades que compõem hoje a Fundação de Ensino Superior de São
João Del-Rei - FUNREI.

O projeto tinha sofrido restrições de parte do Deputado Tarcisio Delgado, membro
da comissão de Constituição e Justiça, que em voto separado, exigia provas da existência
da Fundação.

Em meu discurso, fiz sentir ao Deputado Tarcísio, que a desconfiança levantada
não tinha razão de ser, na medida em que aquela entidade educacional tinha sido criada
anteriormente por lei municipal e logicamente por ocasião da lavratura em cartório da
doação pretendida, teria a Fundação por exigência legal de apresentar provas de sua
existência e funcionamento.

Houve na ocasião apartes favoráveis à doação, pronunciados pelos Deputados
Pedro Gustim, Ivo Morais, Geraldo Quintão, Manoel Costa, Dalton Canabrava, Carlos
Eloy e Bonifácio Andrade líder do governo na ocasião.

Finalizei o meu pronunciamento com as seguintes palavras:
"Agradeço altamente sensibilizado os apartes dos ilustres colegas e digo mais; do

debate nasce a luz. Queremos crer que neste instante Vossas Excelências que constituem o
plenário desta casa, devem estar devidamente esclarecidos, quanto à existência da Fundação
Universitária de São João Del-Rei e de sua nobre finalidade".

Ao encerrar as minhas palavras faço um veemente apelo a todos, inclusive ao
ilustre Deputado Tarcisio Delgado, para que reformule o seu parecer e vote favoravelmente
pela aprovação do projeto, na certeza de estar votando pela grandeza e pelo progresso
educacional da região do histórico Município de São João Del-Rei.

Realizada a votação em plenário do Projeto número 130171,foi o mesmo aprovado por
unanimidade, chegando assim a bom termo uma das condições básicas para o funcionamento
e expansão das faculdades que deveriam compor a Fundação, que até hoje presta relevantes
serviços no campo educacional superior na vasta região dos Campos das Vertentes.

A criação e instalação da fundação veio preencher uma grande lacuna e tomar
realidade um antigo sonho dos sanjoanenses, que a bem da verdade, somente veio
concretizar-se no governo de Rondon Pacheco, na administração municipal de Mário
Lombardi, com o empenho deste escriba, do Deputado João Nogueira de Resende e do
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Prefeito Milton de Resende Viégas.
Não poderia deixar de citar o empenho e trabalho do Dr. Orestes Braga, Dr. Cid

Rangel e do ilustre Marechal Ciro do Espírito Santo Cardoso, que foi o primeiro Presidente
da Fundação de Ensino.

Mas não poderia deixar também de mencionar o prestigioso e incansável trabalho
efetuado na ocasião, pelo ilustre Deputado João Nogueira de Resende, representante de
São João Del-Rei na Câmara Federal junto ao Governador Rondon Pacheco e que por
sinal foi fator determinante na decisão do referido, quanto ao envio do projeto de doação,
para apreciação e aprovação da Assembléia Legislativa.

Em agosto do referido ano, apresentei para apreciação e aprovação da Assembléia
Legislativa, o Projeto de Lei número 196171, que transformou as escolas reunidas "Coronel
Xavier Chaves", situada no município do mesmo nome, em grupo escolar. O referido foi
posteriormente aprovado e sancionado pelo Governador Rondon Pacheco.

Cabe relembrar, que a administração do Governador Rondon Pacheco, apesar de
ser altamente progressista, vinha conflitando-se com a classe política, pelos problemas
criados pela divergência entre alguns secretários, que teimavam em não atender as
reclamações e reivindicações dos Deputados e dos próprios Prefeitos Municipais,
amplamente majoritários em suas regiões eleitorais.

Em primeiro de setembro daquele ano, em reunião solene da Assembléia
Legislativa, por indicação do líder Bonifácio Andrada, pronunciei o seguinte discurso em
homenagem a Antônio Francisco Lisboa o "Aleijadinho".

"Sr. Presidente e Srs. Deputados
O entrelaçamento afetivo, constante e indestrutível para com São João Del-Rei,

cidade que me sensibiliza, que motiva todas as ações de minha vida, inspirando-me na
luta, no trabalho, no dever para com a coletividade, no amor ao próximo e na estima para
com a Pátria, situou-me na condição de pesquisador incansável da nossa história, cuja
atenção pelos fatos históricos constitui para mim uma preocupação no desejo de que
sejam analisados e meditados, para que seus efeitos possam se úteis à atual, bem como as
futuras gerações.

Impregnado de civismo, resultante de exemplos admiráveis de nossos
antepassados, portador de uma alma sensível, e porque não dizer emotiva, verdadeira
herança mesológica, todos estes sentimentos influíram no sentido de apresentação do
requerimento para que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais destinasse,
como efetivamente destinou, a primeira parte de seus trabalhos de hoje à comemoração
da data de nascimento, transcorrida ontem - 29 de agosto - de Antônio Francisco Lisboa
- O Aleijadinho - o maior vulto da arquitetura, da escultura do século XVIII, nas Minas
Gerais.

Ao ocuparmos essa Tribuna como orador credenciado pela Presidência desta
Augusta Casa, temos que proceder a uma análise da figura impar de Antônio Francisco
Lisboa - O Aleijadinho, como registra os assentamentos históricos.

Também a apresentação não só à mesa diretora, mas a todos os Senhores Deputados
e convidados, de um profundo agradecimento pelo apoio unânime à nossa iniciativa.

É evidente que não ocorre a pretensão de um trabalho último sobre Antônio
Francisco Lisboa, de molde a defender uma tese que coloque um ponto final nas
Controvérsias existentes, ainda hoje, sobre a sua vida e sobre a sua obra.
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Encontrando-me entre aqueles que aceitam como exatas as informações, os
assentamentos a respeito da personalidade de nosso homenageado, até porque as inúmeras
pesquisas e os diversos estudos realizados e ainda, incontável número de publicações a
seu respeito, nacionais e estrangeiras, as divergências estão chegando ao seu término,
cedendo à evidência na confirmação da presença, da vida e da obra do grande artista, que
vivendo uma época desprovida de recursos técnicos de comunicação, perfeitamente
admissíveis as dúvidas que surgiram, praticamente dirimidas, por se tratar de uma figura
gigantesca da nossa cultura artística, com a complexidade dos gênios.

O Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, oficializa a data de
nascimento de Antônio Francisco Lisboa - O Aleijadinho, como sendo a de 29 de agosto
de 1730, natural de Vila Rica de Ouro Preto, filho de Manoel Francisco Lisboa e Antônia
Maria de São Pedro, ali residentes.

Segundo informativos históricos, Manoel Francisco Lisboa, português de
nascimento, teria se casado com Antônia Maria de São Pedro, preta escrava, resultando no
nascimento de Antônio Francisco.
A condição de bastardo viria traumatizá-lo por toda a sua vida, tendo em vista a época em
que o preconceito ditava todas as normas de comportamento da sociedade de Vila Rica.

Conhecido que seu pai Manoel Francisco Lisboa e seu tio Antônio Francisco
Pombal, exerciam a profissão de arquiteto e escultor, a criança Antônio, desde cedo
começou a assimilar as primeiras lições de arte, tendo passado a maior parte de sua
juventude na oficina de seu pai, recebendo nessa escola as primeiras lições e noções de
entalhe, escultura e ornamento, além do desenho e da arquitetura. Preparava-se, para se
converter em artista através de carta de habilitação diploma, que seria fornecida pela
Câmara Municipal após submeter-se aos exames exigidos, o que se efetivou em pouco
tempo, talo seu talento.

Inicialmente carpinteiro, embrenhou-se na arquitetura, quando passa a competir
com seu mestre pai, ao conseguir aprovação do projeto de construção da Capela da
Ordem Terceira de São Francisco, enquanto o pai - Manoel Francisco Lisboa, obtinha
aprovação de seu projeto pela Ordem Terceira do Carmo, para construção de sua igreja.
E nessa luta de competição de projetos de construção, "Luta de Gênios", quem ganha é
a população de Vila Rica, que teve condições de admirar duas obras notáveis e
monumentais.

À partir desse episódio, Antônio Francisco Lisboa prossegue, dando vazão à sua
veia de arquiteto, nos legando até a sua morte, verdadeiras obras de arte, que se encontram
nas cidades históricas do Estado, como em Ouro Preto; Mariana; São José Del-Rei; hoje
Tiradentes; Congonhas do Campo; Sabará; Nova Lima; Catas Altas da Noruega e outras.

Vivendo em Vila Rica do Ouro preto, no século XVIII, onde predominava o fausto,
era sem dúvida, o lugar mais importante da colônia; centro de todas as atenções e o que
mais notável acontecia, tinha sempre um relacionamento com a Vila.

Constituída de uma sociedade composta de gente e costumes vários, lá se
encontravam os intelectuais da época - os jovens doutores recém formados na Europa; um
clero culto e já progressista; comércio excelente. Foi assim num ambiente de esplendor,
que viveu Antônio Francisco Lisboa e aproveitando essa atmosfera de riqueza aliada à sua
imaginação, para compor as mais deslumbrantes peças conhecidas na arte barroca brasileira,
no entanto, este ambiente de alto nível cultural pouco valeu ao Aleijadinho para a formação
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de seus conhecimentos, pois não teria lido mais que a Bíblia, recebido noções de matemática
e latim.

Após concluir a construção da Capela da Ordem Terceira de São Francisco de
Assis da Penitência, reforma o frontispício da Matriz do Morro Grande, desenha a
porta o brasão da Capela da Ordem Terceira do Carmo em Sabará, reformando também
a sua fachada; projeta a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco em São José Del-
Rei e desenha o frontispício da Matriz de Santo Antônio em São José Del-Rei, hoje
Tiradentes.

Estas são, segundo pesquisas realizadas, as primeiras obras levadas a efeito por
Antônio Francisco Lisboa, entretanto, há também afirmações em contrário isto é, de que a
primeira obra elaborada por Antônio Francisco Lisboa, encontra-se na cidade de Caeté,
tratando-se de um trabalho de talha nos altares de Santo Antônio e de São Francisco de
Paula, na Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso no ano de 1760, segundo o professor
emérito Miguel Chiquiloff.

Felizmente a divergência apontada refere-se tão somente à obra que marca o início
das atividades artísticas do nosso homenageado.
Aproveitando os subsídios do professor citado, temos a apontar no ano de 1761, Antônio
Francisco Lisboa esculpindo sua primeira obra em pedra sabão, na fonte do Padre Faria do
Alto da Cruz em Vila Rica.

Em 1763 projeta a Igreja de São João Batista, Matriz de Morro Grande.
Em 1766 projeta a Capela da Ordem Terceira de São Francisco de Assis da Penitência

em Vila Rica, já por nós referida no início deste modesto trabalho.
De 1769 até 1771, executa as esculturas em pedra sabão no frontispício e na porta

da Capela da Ordem Terceira do Carmo em Sabará. Igualmente referida.
Em 1774 projeta a Capela da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, em São

João Del-Rei.
Em 1775, trabalha no projeto da Capela Mor para a Igreja de Nossa Senhora das

Mercês e Perdões, ( Mercês de Baixo), em Vila Rica.
Em 1777, já bastante doente, nesta altura cognominado - o Aleijadinho, em

dificuldades para se locomover diante a progressão da sua enfermidade, é obrigado a
contratar alguns negros para transportá-lo às suas obras. Três escravos são mencionados
pela história, Mauricio, Agostinho e Januário. Enquanto Agostinho ajudava Aleijadinho
nos trabalhos de entalhe, Maurício cuidava de tarefas caseiras e Januário é encarregado de
transportá-lo. Muito doente e sem condições para andar.

Em 1778 esculpi, em pedra sabão. a imagem de São Miguel e Almas. em Vila Rica.
Em 1779 inicia a execução do balcão da Igreja da Assunção de Nossa Senhora Sé

de Mariana, obra terminada em 1783.
Em 1785, a parte da fachada e das torres no seu projeto para a Capela de São

Francisco de Assis em São João Del-Rei, é totalmente modificada na construção.
Em 1789 executa o altar da Capela da Confraria dos negros de São José, em Vila Rica.

Em 1796 recebe a encomenda de figuras dos Passos da Paixão, para o Santuário de
Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas do Campo, sabendo-se que as esculturas são de
madeira, sessenta e seis figuras, porém, poucas de sua autoria diante da ajuda de vários
entalhadores.

Em 1800 recebe a encomenda dos doze profetas para o mesmo Santuário, obra em
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pedra sabão, terminada em 1805.
Em 1810 desenha a parte superior da fachada e a porta para a Igreja de Santo

Antônio, Matriz de São José Del-Rei, atual Tiradentes.
Não há de se negar que todas as obras de Antônio Francisco Lisboa - Aleijadinho,

constituem o máximo em arte, porém os entendidos colocam a imagem de Cristo, no altar-
mor da Matriz de Nossa Senhora da Conceição em Catas Altas da Noruega, uma sublimação,
igualando-se aos profetas de Congonhas do Campo, obra considerada segundo alguns
historiadores, o ponto culminante do imenso tesouro barroco deixado pelo notável artista.

Reafirmando nossa posição entre aqueles que aceitam como exatas as informações,
os assentamentos a respeito de Antônio Francisco Lisboa - Aleijadinho, Rodrigo Melo
Franco de Andrade, no seu trabalho intitulado "Na Paz das Serranias guarda-se o tesouro
do gênio barroco", destaca, "considerando-se a comprovação precisa das realizações obtidas
por meio de documentos da época, de autenticidade absolutamente insofismável, pode-se
afirmar que a obra do Aleijadinho é das mais elucidadas dentre todas as dos artistas
brasileiros do período colonial". E na seqüência de seu trabalho, além de mencionar
autógrafos de recibos de pagamentos por serviços minuciosamente especificados,
Aleijadinho foi destacado pelo Vereador de Mariana -Joaquim José da Silva, bem como a
sua biografia por Rodrigo Bretas, publicada em 1858, além de dois livros de escritores
estrangeiros editados enquanto o artista ainda era vivo, um dos inglês John Lucock e
outro do alemão Von Eschwege, atestando a celebridade anterior à sua morte, ocorrida aos
18 de novembro de 1814, sepultado na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Matriz do
Bairro de Antônio Dias, em Vila Rica, com oitenta e quatro anos, dois meses e vinte e um
dias.

Os últimos tempos de Antônio Francisco Lisboa - Aleijadinho foram passados
debaixo de grande sofrimento, com a doença envolvendo todo o seu corpo. Constantemente
lendo a Bíblia, pede a Deus que morra, para se libertar do sofrimento atroz.

Nesta oportunidade, em que tentamos modestamente uma apreciação da vida e
obra de Antônio Francisco Lisboa - Aleijadinho, é de se salientar os esforços do digno
professor Miguel Theodorivich Chiquiloff, no sentido da oficialização da fotografia do
Aleijadinho, trabalho minucioso e baseado em dados históricos, já apresentado ao Conselho
Estadual de Cultura, para estudos e parecer definitivo, com apoio do então Governador
Israel Pinheiro. Prevê-se pois dentro em breve a oficialização do retrato do grande artista
barroco.

Sr. Presidente e Srs. Deputados:
A obra legada pelo Aleijadinho constitui, pela sua riqueza artística, um tesouro

para a nacionalidade. Tanto é verdade que está sob a proteção do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional.

Mais do que nunca, o dever se impõe às autoridades constituídas, a manifestação
pública de reconhecimento aos valores humanos que nos tem colocado em evidência
pelo seu saber, pela sua cultura e pelo seu humanismo.

Atravessamos um período decisivo para consolidação dos nossos ideais
democráticos, implantados pela Revolução de março de 64; e para o convencimento
daqueles que ainda duvidam da nossa capacidade de agir e de reagir no sentido da
emancipação total, com a conquista da plena liberdade e da afirmação definitiva dos
direitos individuais, nada melhor que relembrar os grandes vultos da nossa Pátria, trazendo
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à tona os seus feitos, a sua obra, os seus exemplos.
Assim; Antônio Francisco Lisboa - Aleijadinho, que tendo tido uma vida toda dedicada à
cultura artística, lutando contra as maiores adversidades, a ponto de se tomar um recluso
voluntário em virtude das deformidades físicas adquiridas, e no entanto, exemplo de
lucidez, de criatividade, de trabalho, de amor, de resignação, de religiosidade, de humildade
e de grandeza.

Esta é a nossa contribuição, modesta e sincera na perpetuação da memória do
Antônio Francisco Lisboa - Aleijadinho.

O dia 21 de setembro de 1971, foi uma data por demais auspiciosa para minha
família, pois eu e Ruth comemoramos as "Bodas de Prata", de nosso enlace
matrimonial.

Os vinte e cinco anos de nosso enlace foi solene e festivamente relembrado, com
a celebração de uma missa pelo Padre Ary de Freitas, irmão do Márcio; presentes meus
queridos filhos, meus pais José e Estela, meu sogro Waldemar, meus cunhados Fernando e
Lourdes, Antônio e Terezinha, meus irmãos Mário e Sílvia, Dona Augusta e filhos e diversos
amigos e colegas Deputados. O Padre Ary na ocasião pronunciou belíssima homilia a
respeito da data.

Coordenado pela Emília, irmã do Márcio, proprietária de agência de viagens e
profissional de relações públicas, foi organizado um almoço no Restaurante Mangabeira,
situado no Bairro da Pampulha à beira da lagoa, onde eu e Ruth fomos homenageados.

Naquele mesmo dia, no início da noite as emissoras de televisão e rádios anunciaram
a morte do Ex-Capitão Carlos Lamarca, líder terrorista, marcando importante vitória do
regime revolucionário instalado em 1964.

No dia 12 de outubro, estive presente em São João Del-Rei, participando das
solenidades comemorativas da passagem dos duzentos e cinqüenta anos do início da
construção da belíssima Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar.

Não se pode falar de São João Del-Rei omitindo-se a sua Catedral Basílica, obra
prima do espírito barroco, de beleza arquitetônica jamais superada ressaltando-se seus
sete altares com entalhes artisticamente realizados e recobertos em ouro refulgente.

Ainda em fins de outubro, recebi cópia do pronunciamento do Deputado João
Nogueira de Resende, nos seguintes termos:

Discurso Pronunciado na sessão de 04.08.71 na Câmara Federal.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, acabo de receber telegrama do Governador de Minas

Gerais, nos seguintes termos:
"Apraz-me comunicar prezado amigo sancionei lei autorizando doação imóvel

Estado Fundação Universitária São João Del-Rei vg publicado órgão oficial hoje Pt
Cordiais saudações Pt Rondon Pacheco Governador do Estado."

Isso significa, Sr. Presidente, que o ilustre Governador de Minas Gerais acabou de
dar condições para a criação em São João Del-Rei de sua futura universidade. O pedido foi
levado a Sua Excelência há menos de vinte dias, por uma comissão constituída dos
senhores Nelson José Lombardi, Mário Lombardi, Orestes Braga, Célio Boncherville -
respectivamente Deputado Estadual por São João Del-Rei, Prefeito, Vice-Prefeito e
Presidente da Câmara Municipal do município - Edival Álvaro Pimenta, comandante do
11 Regimento de Infantaria, Marechal Ciro do Espírito Santo Cardoso, Presidente da
Fundação Universitária de São João Del-Rei.
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Sala das reuniões, 03 de novembro de 1971

Histórico.
I) Apareceu no Rio em 1916, na Relojoaria da Bolsa, pertencente ao Senhor

Baerlein, um retrato suposto do Aleijadinho. O proprietário da loja informou que o

Justificativa - Considerando que é dever do estado defender o patrimônio histórico e
artístico, que fazem parte das tradições do povo de Minas Gerais e entre outros, os fatos
ligados ao nome do insigne escultor Antônio Francisco Lisboa, que em vida realizou em
várias cidades históricas de Minas admirável obra de arte, de valor incalculável e fama
internacional.

Considerando também, que o referido artista mineiro é até hoje de fisionomia
desconhecida para os mineiros e brasileiros, por falta da oficialização de sua efígie.

Achamos de bom alvitre, depois da intensa pesquisa realizada, a adoção pelo
Estado de Minas Gerais, da efígie, como sendo a de Antônio Francisco Lisboa, o
"Aleijadinho", o retrato miniatura pintado a óleo, de autoria de Euclásio Penna Ventura,
de propriedade do Estado e que se encontra em poder do Arquivo Público Mineiro, evitando-
se dessa maneira em futuro seja criado um retrato do insigne Taureta por encomenda, sem
base suficiente para reconstituir a figura perfeita do artista, através de retrato falado, o que
virá constituir grande perigo de deturpação, como já existem com outras figuras ilustres,
vários exemplos ao longo da história.

Assim sendo, justificando plenamente a presente proposição da lei, passaremos a
argumentar baseado nos antecedentes históricos, laudos e pareceres técnicos de eminentes
pesquisadores, publicados em diversos jornais e revistas da época em que foi descoberta
a pintura e cujos trabalhos incansáveis os levaram a conclusão de que o retrato a óleo, que
se encontra em poder do Arquivo Público Mineiro, representa de fato a figura do
"Aleijadinho" e deve ser oficializada pelo estado.

Mário Assad
Sylo Costa
Valdir Melgaço
Carlos Eloy
Ivo Morais
Martins Silveira
Humberto Souto
Sebastião Pinheiro Chagas
Ibrahim Abi-Akel
Dênio Moreira
Milton SaBes
Bonifácio de Andrada
Leão Borges
Christovam Chiaradia
Morvam Acayaba de Resende
Lúcio de Souza Cruz

Nelson Lombardi
Gomes Moreira
João NavaITo
João BeBo
João Ferraz
Joaquim de Melo Freire
Gerardo Renault
Rodolfo Leite
Jairo Pereira
Fábio Notini
SaidArges
Jésus T. Barreto
Tarcísio Delgado
Manoel Costa
João Marques
Fábio Vasconcelos
Luis Baccarini

Oficializa efígie de Antônio Francisco Lisboa, o "Aleijadinho".
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta.

'roído de lei lllúmero314/71

Com doação das instalações do ex-ginásio Santo Antônio, transferido para Belo
Horizonte, o Governador de Minas propiciou a acomodação adequadas ao funcionamento
da futura universidade que ali deverá instalar-se.
São João Del-Rei, cidade de setenta mil habitantes e centro muito importante, oferece
condições para o funcionamento de uma faculdade de medicina, pois existem matriculados
nos colégios secundários da região cerca de quinze mil alunos; e deve o governo por
todos os meios facilitar a criação de estabelecimentos de ensino superior nas áreas em que
eles se justificam.

Em São João Del-Rei há potencial entre os numerosos médicos dos seus hospitais,
um professorado capaz. Recursos financeiros conseguimos através da Prefeitura e da
Câmara Municipal, que para esse fim destina 10% da renda do município, tal a necessidade
da faculdade.

Naquela região escasseiam médicos. De oitenta municípios nos quais faço política,
cerca de sessenta não têm médicos residentes. A sua população tem de ser assistida pelo
farmacêutico e às vezes simplesmente pelo prático de farmácia, ou procurar nos municípios
maiores os recursos médicos de que carece. Assim, impõe-se a faculdade de medicina em
São João Del-Rei.

Só nos resta agora esperar que o conselho estadual de educação, ao qual está afeto
o parecer sobre o assunto, conclua o seu trabalho, a fim de ser levado ao Sr. Ministro da
educação e posteriormente ao Sr. Presidente da República, para que Sua Excelência assine
o decreto autorizando o funcionamento da faculdade de medicina em São João Del-Rei.

O Governador Rondon Pacheco acaba de dar um grande passo em beneficio da
população abandonada do interior do estado. ( Muito bem.)

Realmente graças ao empenho entre outros do ilustre Deputado, o imóvel hoje
abriga a FUNREI, maior centro educacional superior da região "Campos das vertentes" do
Estado de Minas Gerais. Em especial não poderá ser esquecido o trabalho pioneiro da
saudosa Vereadora Alba Lombardi, em prol da criação da Fundação Universitária
Sanjoanense.

Em novembro daquele ano precisamente no dia treze, apresentei à consideração
da Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei no. 314/71, que oficializava a efígie de
Antônio Francisco Lisboa, o" Aleijadinho". O referido teve ampla repercussão nacional e
na realidade foi o projeto mais polêmico de minha autoria durante todo o meu mandato de
oito anos naquela casa legislativa, como poderão verificar no decurso de sua tramitação,
discussão e para conhecimento, transcrevo abaixo, o teor do projeto e justificativa.

Artigo 10_ Fica adotada como efígie de Antônio Francisco Lisboa, o "Aleijadinho' ,
o retrato miniatura pintado a óleo por Euclásio Pena Ventura, de propriedade do estado,
que se encontra depositado no Arquivo Público mineiro.

Artigo 2 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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retrato tinha sido trazido de Congonhas do Campo, por um negociante mineiro. O
referido negociante pedia um conto de réis pela pintura (a óleo), alegando que se
tratava de um retrato de Aleijadinho. Baerlein comprou-o por importância não sabida,
e vendeu-o ao colecionador Bastos Dias. ( Informações Dr. Rodolfo Siqueira do Rio
de Janeiro).

II) Por intermédio de Dr. Nelson Libânio foi oferecido pelo Dr. Guilherme Guinle
ao arquivo mineiro, o precioso retrato do Aleijadinho, que se supõe tenha sido pintado
durante a vida do famoso artista. (Correio da Manhã, de 16 de março de 1941- Rio de
Janeiro).

ill) o retrato do Aleijadinho, doado ao Arquivo Público Mineiro, pelo Dr. Guilherme
Güinle, não foi adquirido por este no leilão do Sr. Bastos Dias, como informou o Dr.
Rodolfo Siqueira e sim, do antiquário Esslinger, segundo informação do próprio antiquário
ao Dr. Lúcio Costa, em 20.03.46.(Cópia da ficha do Patrimônio Histórico fornecida ao
Arquivo Público Mineiro pelo Dr. Rodrigo M. F. de Andrade).

Seqüência dos proprietários da aludida tela.
Sr. Baerlein - Proprietário da Relojoaria da Bolsa de Valores, Rio de Janeiro.
Sr. Esslinger - Antiquário, pintor, residente no Rio de Janeiro.
Dr. Nelson Libânio - Médico, casado com a sobrinha do Dr.

Guilherme Guinle (O portador do retrato).
Dr. Lúcio Costa- Arquiteto ( criador da planta de Brasília -DF).
Dr. Rodolfo Siqueira -Embaixador, chefe do Departamento do

Patrimônio Histórico do ltamaraty.
Sr. Bastos Dias - Colecionador.
Dr. Guilherme Guinle - Ex-Proprietário do Palácio das Laranjeiras
(que foi adquirido pelo Governo Federal em 1944).

Pintura:
O retrato do Aleijadinho foi pintado a óleo sobre uma tela de pergaminho, esticada

num quadro de sarrafos de cedro - tamanho 30 cm x 23cm. Deve ter sido feito por um
pintor miniaturista, com muitos detalhes, tendo por fundo uma colunata pedestal
quadrangular, em cima de um vaso cheio de flores e folhagens à esquerda e uma outra
coluna à direita, redonda e em estilo grego com uma estátua parecida com Moisés, ao
lado, em baixo folhagens.

O Aleijadinho no centro, de meio corpo, tem blusa de cor azul esverdeada, uma
gola alta rente ao pescoço um dólmã por cima da blusa em cinza azulado e comprido, com
botões pretos não abotoados. Os punhos são pretos e os braços estão cruzados no peito,
com as mãos enfiadas, uma na blusa e outra na borda do dólmã, parecendo isto ser uma
maneira de esconder as mãos, que já deviam estar naquela época chagadas.

No bolso, vê-se um pedacinho de um livro que poderia ser uma Bíblia (ou um
breviário) e a aparência do homem que julgamos ser Aleijadinho, é de uns quarenta anos,
cabeça arredondada, cabelos curtos, castanhos escuros quase lisos e ralos, , em um penteado
para trás, que deixa ver boas entradas. A testa é normal, com ligeiras saliências e o rosto é
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curto, com maçãs e maxilares salientes, queixo pequeno, nariz ligeiramente achatado,
com as narinas entreabertas. O aspecto geral é de uma personalidade definida, auto-
suficiente e compenetrada de um ser realizado. O pescoço grosso e curto, tendência para
papada, os ombros estreitos e inclinados, os braços curtos, tórax pouco desenvolvido.
Deve-se acrescentar, depois de detida observação do quadro, que há muita realidade no
trabalho de pintura de Antônio Francisco Lisboa, porque a técnica da pintura, a tela e as
tintas são idênticas as usadas na época da vida do famoso escultor, como será constatado
pelos laudos técnicos anexos.
Parecer e laudo técnicos:

"De todos os elementos analisados se revela que circunstancialmente se pode
concluir tratar-se de um retrato histórico de Antônio Francisco Lisboa, o "Aleijadinho", já
pelos dados contidos na referida ficha histórica do aparecimento do quadro, quer pela
descrição transcrita por Bretas.

Não podemos contudo diante das provas deixar de aceitar que se trata do retrato
histórico de Antônio Francisco Lisboa, o "Aleijadinho".

Trata-se do mais antigo retrato do escultor, devendo o mesmo adotado o mais
representativo de sua figura."

Professor Luciano Amedée Peret (Da Escola de Belas Artes - UFMG).
"I) Cabe-me, preliminarmente, acentuar que já passou em julgado que nosso

glorioso Aleijadinho, longe de "Mito", constitui presença inigualável na Galeria dos
Artistas de todos os tempos com o seu "barroco" próprio, singular, insuperável.

II) Por outro lado, os elementos históricos trazidos a cotação pelo Dr.Miguel T.
Chiquiloff convenceram-me suficientemente para que eu aceite como autêntico "retrato"
de Antônio Francisco Lisboa a pintura a óleo, cujas andanças de mãos amorosas o mesmo
Dr. Chiquiloff nos fornece substanciosas notícias.

ill) Nessas condições e para que Minas Gerais possa "conhecer" a figura do seu
genial toreuta tão lucidamente biografado por Rodrigo Bretas, entendo que agirá
acertadamente o governo do estado se oficializar em decreto, o retrato a óleo cuja
autenticidade é garantida pelas obstinadas pesquisas desse artesão da história que tem
sido o Dr. Miguel Chiquiloff."

Professor Antônio Augusto de Mello Cançado

"A sua admirável obra está ai e a sua imagem está presente e foi feita com a máxima
fidelidade dedicação por um seu contemporâneo. Neste quadro feito a óleo, notam-se
todas as características da técnica daquela época. Século XVIII, como também as tintas e
a própria tela de pergaminho. Se o tipo do retrato corresponde de modo insofismável,
preciso e real na sua configuração anatômica e expressão psíquica, tão falada e
minuciosamente descrita em 1858 pelo biografo Rodrigo José Pereira Bretas, cujas
coincidências constituem uma segura base de uma certeza da autenticidade da obra em
mira.
Estamos diante de uma realidade, diante da pura verdade. Negar é riscar esta verdade em
prejuízo de todos que admiram como culto que nos fez crer na grandeza humana e com sua
arte possibilitou reviver e sentir a palavra divina. É um modelo de artista, por isso atingiu
a universalidade e creio que em breve, será elevado a Patrono da Arte Nacional, assim
como reconhecimento oficialmente a efígie do escultor.
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Dediquei anos ao estudo deste assunto, assaltado pelas dúvidas, até poder diante
das características irrefutáveis que encontrei, concluir o trabalho e dizer com firmeza,
tratar-se do autêntico retrato de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, feito pelo
magnífico pintor Euclásio Penna Ventura.

Durante esta imensa trajetória de dois séculos correndo o perigo da destruição, o
retrato resistiu até hoje a toda espécie de contratempo. É um verdadeiro milagre, que deve
ser levado em consideração. Regozijo-me com todos os admiradores do mestre Lisboa e
da minha parte, sinto profundo prazer em participar desta alegria.

Miguel T. Chiquiloff - Pintor e Escultor - (Instituto Brasileiro de Estudos Sociais).
Aleijadinho Revelado: Revista Veja - Maio de 1969.

Um exame de raio x e o laudo de um perito provam finalmente que o retrato do
escultor mulato ( direita) pintado em fins do século XVIII é realmente o retrato do escultor
mineiro Aleijadinho.

Na semana passada, os raios x e o laudo pericial de Pietro Maria Bardi, Diretor
do Museu de Arte de São Paulo, desfizeram as dúvidas: O retrato de um escultor
mulato, "tido como Aleijadinho", é realmente o retrato de Aleijadinho. A idéia da
radiografia é de João Gomes Teixeira, Diretor do Arquivo Público Mineiro, onde está
o retrato; o processo é do perito Bardi, que o aplica em quadros do Museu de Arte de
São Paulo. O retrato, doado ao arquivo em 1941 pelo milionário carioca Guilherme
Guinle, a primeira pessoa que pensou tratar-se do Aleijadinho, quando achou o quadro
entre outras pinturas antigas de um antiquário do Rio, é uma obra rara. Mas, até a
semana passada era também uma obra duvidosa: Não havia certeza de que o retrato era
efetivamente do Aleijadinho. Agora, com o exame radiográfico, essa certeza passa a
existir. A descoberta mais importante feita nesse quadro a óleo sobre pergaminho,
medindo 28 cm x 22,2 cm (tamanho natural ao lado) , foi a mão esquerda do retratado.
"Ela estava pintada inicialmente com uma bandagem", descobriu Bardi ao ver a
radiografia no laboratório do Dr. Fernando Chamas radiologista de São Paulo. Depois,
essa parte do braço foi repintada, isto é escamoteada para dentro do casaco. Por que?
Com as mãos deformadas pela doença, (era preciso prender os ferros em mãos para que
pudesse trabalhar, escreveu em 1790 o Capitão Joaquim José da Silva), o Aleijadinho
não queria que elas fossem visíveis em seu retrato. Era natural portanto que o pintor
desconhecido escondesse as mãos doentes do escultor. Provas e conclusões, além da
mão repintada, os raios revelaram que é mesmo uma pintura do último quarto do
século XVIII (Aleijadinho viveu entre 1730 e 1814).

Há outros elementos de comprovação: O aspecto físico coincide com as descrições do
Aleijadinho feitas pelo seu primeiro biografo, Rodrigo José Pereira Bretas, em 1858; a
indumentária e a encadernação do livro (embaixo, junto ao casaco) são da época; Aleijadinho
projetou diversas igrejas). Feita a identificação do retrato, ainda resta uma incógnita: Quem
pintou o retrato? Na opinião de Bardi, "Não será difícil responder a essa pergunta, basta fazer
uma outra pesquisa". O próprio Bardi vai partir para a pesquisa de autoria, a começar por
Manoel da Costa Ataíde, que trabalhou com o Aleijadinho na decoração de igrejas e chegou a
pintar seis de suas figuras da obra prima "Passos da Paixão", existentes em Congonhas do
Campo, mas desde já, enquanto Bardi continua o seu trabalho de detetive, as escolas e oS
museus precisam começar a divulgar a verdadeira face do mestre Aleijadinho, os raios x

310

mostram a mão esquerda disfarçada por nova camada de tinta.
Certo do pleno apoio dos ilustres Deputados ao presente projeto de lei que procura

oficializar a"efígie do imortal Antônio Francisco Lisboa, terminamos nossa justificativa.
cuja aprovação trará profunda satisfação aos mineiros que prezam a memória daquele que,
com seu gênio criador deu início à verdadeira arte nacional e projetou-se também como
valor pleno da universalidade. (A.) Nelson Lombardi.

Poucos dias após a apresentação do projeto, O «Diário da Tarde» publicava
considerações do historiador Waldemar Almeida Barbosa. nas quais considerava ridículo
o fato de um Deputado, um político que nada tinha a ver com a história, impor um retrato
como sendo do «Aleijadinho», através de lei.

No dia seguinte da Tribuna da Assembléia, respondi que sua declaração era um
tanto quanto juvenil, pois somente através dos poderes públicos ou seja executivo ou
legislativo é que poderia ser oficializada a efígie de Antônio Francisco Lisboa e como de
tantas outras figuras ilustres de nossa histórica Pátria e cujos rostos são desconhecidos dos
brasileiros.

Interrompo minhas memórias, com o fim de anotar o seguinte:
No exerCÍcio da Presidência do Instituto de Previdência do Legislativo - IPLEMG,

acatando parecer da comissão especial de licitação da segunda fase das obras de construção
do edifício sede do instituto previdenciário, coube a mim anular a referida licitação, por
vício contido no Edital 06/87. Conforme decisão publicada no Minas Gerais de 21 de
novembro de 1987.

Leio também, que a 02 de dezembro de 1825, no Palácio de São Cristovam, no Rio
de Janeiro, tinha nascido D. Pedro li, o último de nossos Imperadores e que seu pai D.
Pedro 1, acrescentou particular alegria de saber que o Império que fundara nos trópicos, já
tinha um Príncipe.

Ninguém imaginava escreve o historiador, que a frágil criatura. frágil e forte
como são os Príncipes que serão Reis, seria em futuro um grande administrador deste
imenso Brasil e ao mesmo tempo na expressão de "Pasteur" um homem de ciência é um
democrata coroado, no dizer de Mitre, como também um modelo dos soberanos, no
dizer de Gladstone.

Na oportunidade, verifico enquanto escrevo estas linhas, que o povo brasileiro,
acossado por dificuldades de ordem econômica e financeira que se agravam dia a dia, e já
descrentes dos repetidos planos e medidas de "choque" impostas pelo atual governo do
Presidente Sarney, reúne no entanto, os resquícios de esperança na futura Constituição
Federal, que está sendo elaborada pelo Congresso Constituinte em BrasOia, acreditando,
embora não em sua maioria. que ela possa trazer transformações políticas e sociais que
resolvam pelo menos em parte, os graves problemas nacionais, minimizando a angústia
que vive o país.

Na economia da Nova República a palavra "choque" tornou-se tão usual, que os
diversos segmentos da sociedade já quase se conformam em conviver com ela.

Bem, voltemos à "reminiscências", no encerramento dos trabalhos da primeira
sessão legislativa da sétima legislatura, que se realizou no dia 30 de novembro de 1971,
ocupamos a Tribuna, para falarmos em nome da Aliança Renovadora Nacional- ARENA,
pronunciando as seguintes palavras:

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Lombardi, que falará em
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nome da Aliança Renovadora Nacional.
Ilustre Senhor Presidente,
Senhor Presidente, Senhores Deputados, demais autoridades presentes.
Tivemos a honra da escolha para orador da Aliança Renovadora Nacional

(ARENA), para que em nome de nossa bancada ocupássemos esta Tribuna, no dia de
encerramento dos trabalhos da I' sessão legislativa da 7' legislatura.

Gostaríamos assim, de agradecer sensibilizados aquela designação, motivo
pelo qual a honra que nos foi conferida precisa ser reconhecida, intimamente, com a
mesma humildade com que nos temos comportado nesta casa, procurando sempre
manter o entendimento e o diálogo para coligar os objetivos de nossa agremiação
partidária.

A sessão legislativa que ora se finda reflete uma verdadeira dinâmica no processo
legislativo. Todos sabemos os obstáculos que se antepõem às tarefas de legislar, na atual
conjuntura brasileira, quando novos problemas são postos à frente do legislador como se
fossem verdadeiros desafios à sua capacidade de interpretação dos fenômenos, políticos e
sociais da realidade que vivemos.

Não apenas os conflitos de transmissão do momento seriam responsáveis pela
evolução continua que estamos enfrentando, como verdadeiros atores de um drama
que se desenrola no processo histórico de nossa terra. Elementos culturais, políticos,
psicológicos, estão a traduzir a inquietação da sociedade, auxiliados pelas mudanças
extraordinárias que caracterizam o alvorecer do século XXI.

Por isso mesmo, defasagem entre o poder político e a realidade emergente da
sociedade está a exigir novas reformulações, modernos sistemas de controle e atuais
estilos de comportamento, face ao aparecimento de um mundo novo, com novas tonalidades
de aspirações e reais revelações da ciência e da tecnologia.

Interessa-nos portanto, compreender essa sociedade que se constrói sob a égide de
novos métodos de produção e de concomitantes atualizações dos processos de
comunicação. A necessidade de integração do político, em todas as suas fases é uma
exigência imperativa inarredável.

O Estado, numa interpretação de ciência política, está passando por uma
transformação que transcende às vezes às nossas imediatas percepções políticas. Como
exemplo disso, gostaríamos de salientar as profundas inovações constitucionais impostas
pelo momento.

Sob a Constituição vigente, o federalismo brasileiro alcança novas proporções.
Os problemas aparecidos após a vitória da Revolução de 31 de março de 1964, conduziram
o legislador constituinte a fortalecer a união, com a finalidade de preservar a ordem,
assegurar a paz, a segurança e o desenvolvimento econômico e social.

É que o Brasil não nasceu de uma federação de estados originariamente livres e
independentes. Antes mesmo de adotar o sistema federativo, o Brasil era uno. A própria
Constituição de 25 de março de 1824, em seu art. 15, número 9, atribuía à Assembléia
Geral a competência de promover o bem estar da nação. O Brasil então era visto pelo
legislativo como um todo orgânico.

Ocorre, porém que nos últimos anos do século passado a evolução econômica do
Brasil assinala um desenvolvimento maior nas províncias da Região Sul, contrastando
com o ritmo menos acelerado das províncias do Norte.
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Assinala o Ministro Alfredo Busaid, emérito civilista brasileiro, que quando a
república implantou a Federação, os estados em que vieram a converter.se as antigas
províncias, ficaram entregues à sua própria sorte.

"A disparidade do desenvolvimento criou desequilíbrio entre as regiões geo-
econômicas. Enquanto os Estados do Sul se tomavam ricos, prósperos e influentes, os
Estados do Norte progrediam lentamente.

Em obséquio ao princípio do federalismo dualista e do liberalismo do "Laisser-
faire", era defeso à União intervir na ordem econômica e promove o desenvolvimento das
regiões menos favorecidas pela riqueza.

Verifica-se portanto, que durante algum tempo as medidas político administrativas
tiveram natureza emergencial, tentando solucionar os problemas postos a debates à medida
que eles apareciam, daí a necessidade da implantação individual e especial, a economia
adquire a consciência da necessidade de programação. E não pode portanto, causar surpresa
a observação muito judiciosa de Ludwing V. Mises, para quem "o acontecimento mais
importante na história dos últimos cem anos foi a substituição do liberalismo pelo
estadismo".

Eis a verdade do reconhecimento do Estado moderno em intervir na ordem
econômica, elaborando programas de aumento do produto nacional bruto, recuperação
de áreas menos desenvolvidas e intensificação do desenvolvimento. A política,
indissoluvelmente ligada a economia de planejamento, passa assim, a encarar a nação em
sua unidade e não como simples soma de partes distintas. O seu objetivo está concentrado
no plano de integração nacional. Vivemos então sob a égide do federalismo cooperativo,
suporte da política de integração nacional, que atinge o país em todas as direções,
promovendo o progresso ordenado e racional da sociedade brasileira.

O poder legislativo é peça fundamental e marcante no regime democrático. Sem o
poder legislativo não pode existir democracia. O poder legislativo é casa dos representantes
do povo, isto é daqueles que falam "pelo povo" e "trabalham pelo povo".

Quando o povo critica e acusa o poder legislativo devemos na censura perceber,
sobretudo, a advertência de quem quer influir naquilo que é seu, naquilo que de fato é um
pedaço de sua própria vida política, que lhe saiu de duras lutas e conquistas. Legislativo
e povo se confundem quando a partir da idade média, pouco a pouco a instituição se
firmou na batalha do povo, nas barricadas do povo, contra o despotismo e contra os
tiranos, que não souberam, no passado como no presente reconhecer os básicos direitos
do homem.

Esta casa é testemunha do esforço levado a efeito para que a representação política
mineira assimile com rapidez a própria evolução jurídica constitucional deste Brasil
novo, que desponta para o futuro com a consciência cívica e a responsabilidade patriótica
de uma geração reconhecidamente autêntica e compreensiva.

Exemplos dessa natureza, tivemo-los no decorrer da presente sessão legislativa,
com debates sucessivos, todos eles envolvendo problemas profundos da sociedade
mineira. A Aliança Renovadora Nacional não deixou de cumprir com o seu dever. Aqui
esteve presente em todos os momentos: Quer aqueles onde o processo legislativo de
desenrolava com alguns obstáculos naturais ao poder, quer aqueles onde a legislação
encaminhada não sofria nenhuma restrição por parte dos ilustres representantes da
oposição nesta casa.
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Definitivo porem, foi o papel dos membros da ARENA nos últimos dias da presente
sessão legislativa. Sabemos todos os sacrifícios a que fomos submetidos para atender às
reivindicações que consideramos de alta relevância para o poder executivo, embora
reconhecêssemos que a luta encetada faz parte indelevelmente do nosso comportamento
como homens públicos que procuram corresponder à fidelidade do mandato que recebemos
do povo mineiro.

Merece reconhecer o engrandecimento do poder legislativo nas altas funções que
lhe competem, na estrutura política do Estado de Minas Gerais. A ARENA está convencida
de que este ano ficará nas páginas da história parlamentar mineira como um marco
verdadeiramente divisório, porque foi nesta sessão legislativa que se concretizaram as
aspirações do povo mineiro, ou seja a concretização de medidas definitivas para a
transferência da sede da Assembléia para o seu novo prédio, onde o novo regimento
interno deverá dinamizar os nossos trabalhos, com novas tonalidades para acompanhar a
emergência da nova sociedade mineira, que se anuncia sob a administração dinâmica e
eficiente do Governador Rondon Pacheco.

Ficam registrados portanto, os nossos agradecimentos pela fidelidade no
desempenho do mandato a todos os companheiro do poder legislativo, a partir dos membros
da sua comissão executiva, representada pelo digno Presidente Deputado Expedito Tavares,
em especial aos nossos companheiros da bancada arenista, condignamente liderada pelo
ilustre Deputado Bonifácio Andrada; à oposição, os nossos sinceros respeitos pela conduta
com que se houve na peleja parlamentar; sua dedicação e eficiência.

Sr. Presidente e Senhores Deputados.
Finalmente, estamos certos que nos anais desta Assembléia Legislativa reside

também a alma do tempo, as suas mutações históricas, cuja voz articulada e sensível do
passado, haverá em futuro de relembrar às gerações, o trabalho e dedicação dos Senhores
Deputados, vendo através de leis justas, o bem comum, a valorização do homem, honrando
e dignificando seu mandato popular. Muito obrigado.

No dia 21 de dezembro de 1971, faleceu em São João Del-Rei, o estimado
farmacêutico, Sebastião Alves do Banho, jornalista, orador e grande poeta, embora não
tendo nascido na histórica cidade, considerava-se sanjoanense de coração. Tendo sido
cidadão de enorme probidade, idealista, distinguiu-se pela sua inteligência e grande
cultura humanista.

No fim de dezembro, participei de uma reunião na qual estiveram presentes o
Governador Rondon Pacheco, de Minas Gerais, Raimundo Padilha do Estado do Rio e o
Diretor Geral do Departamento Nacional de Estrada e Rodagem -DNER, cujo finalidade
era conjugar esforços, no sentido de acelerar as obras de conclusão da rodovia que ligará
São João Del-Rei, via Andrelândia e Barra Mansa, cuja importância econômica, estratégica
e turística para a vida de ambos os estados é das mais importantes, pois será também um
porto de mar para Minas.

Apesar dos esforços dos governadores, infelizmente pelo que me consta, a destacada
obra sempre prometida pelas diversas administrações federais, até hoje encontra-se apenas
projetada no papel.

No dia trinta daquele mês, como a maioria de todo pai, estava eu preocupadíssimo
com a incerteza de meu filho Bruno quanto ao seu futuro profissional, pois o referido
estava deveras abatido, pelo insucesso escolar daquele ano.
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Assim sendo, resolvi escrever-lhe uma carta com minha mensagem, procurando
incentivá-lo na luta diária da existência e demonstração que a referida é feita de altos e
baixos, que aos fracos abate, mas aos fortes, com muita "garra" enobrece.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 1971.

Ao meu filho Bruno,

Depois de longa reflexão, noites mal dormidas, achei sensato escrever-lhe a
presente, levando principalmente em consideração que você, pelo que posso perceber,
encontra-se diante de uma encruzilhada, vacilando, sem saber qual a melhor estrada a
trilhar.

Mas solicito-lhe inicialmente sua compreensão para falar-lhe na qualidade, não
de seu pai, mas sim de um amigo sincero e leal, que também, durante a sua juventude
passou ao longo da vida, por momentos críticos e indecisos, próprio de toda pessoa
humana, próprio afinal dos vivos e que na longa caminhada nos marcaram, não
corporalmente, mas sim espiritualmente, produzindo toda sorte de arranhões.

Arranhões estes, que consideramos natural quando se anda por estrada estreita e
lateralmente cheia de espinhos, como acontece, repito a quem anda vivo entre vivos.

Portanto, meu estimado amigo, se viver é mesmo andar em frente, saiba que
andamos rodeados de material espinhento, todo o mundo ofende ou se diz ofendido. Não
podemos dar um passo, fazer um gesto, que há sempre os que se sentem atingidos e ainda
falam que foi de propósito.

Gostaria, pois que soubesse disto: Haverá sempre arranhões e mal entendidos.
Mas, não faça caso, o importante é estarmos em paz, certos de estarmos trilhando o melhor
caminho, visando a frente com olhos no futuro, que possa nos proporcionar, juntamente
com as pessoas queridas, melhores dias, apreciando as coisas belas da vida, inebriando-
nos com os lados poéticos da vida, certos de estarmos de uma maneira ou de outra, sendo
úteis à Pátria e à sociedade humana.

Perdoe portanto, mostrando sua grandeza, seus próprios pais, que devido ao
adiantado de suas existências, vividos e experientes, arranhados e ofendidos, procuram
com lealdade e carinho, orientá-lo nesta encruzilhada de sua vida, sem entretanto impor
ditatorialmente, qual a melhor estrada a trilhar, para que assim no final, você prezado
amigo, não se desaponte com a vida, verificando que apesar de sua esperança, o mundo é
cruel e implacável, para com aqueles, que apenas viveram filosoficamente, sem garantirem
no tempo o seu futuro, através da maior riqueza humana; ou seja, o saber e o trabalho, que
não ocupando lugar, são benefícios e garante-nos contra um futuro incerto e cheio de
surpresas, quando não se possui sólido alicerce.

No momento, o importante para você e as pessoas que te estimam é a sua
Vontade de vencer, mostre portanto, a você mesmo que você não se intimida com os
arranhões recebidos e sabe o que quer, procurando, apesar do seu novo trabalho,
cansativo às vezes, mas necessário, pois não poderemos viver, principalmente nós
homens, sem algum dinheiro, para acalentar as nossas próprias necessidades, que
neste final de ano, às vésperas do seu vestibular de direito, seu esforço será total,
congelando-se momentaneamente, para o mundo exterior, aplicando-se ao máximo
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nos livros, para ser mais uma vez vitorioso na vida, pois analisando friamente serão
tão poucos os dias perdidos, que nada representarão diante da sua satisfação pessoal
de seus entes queridos e amigos, quando dentro de breves anos, haverá de receber o
laurel de advogado.

Digo-lhe, meu querido amigo, que prezo tanto nossa amizade e desejo imensamente
seu sucesso pessoal, que ofereço a Deus, neste momento, se for necessário para sua vitória,
alguns anos de minha existência futura, pois saiba que o amigo certo é aquele que podemos
contar na hora incerta de nossa vida.

Finalmente sofra seus impactos que é natural neste mundo, mas vá em frente.
Toque o seu barco, sempre com segurança, lembrando-se por toda vida, dos bons
conselhos dados e recebidos; não julgue ninguém, deixe que Deus julgue. Amanheça
na disposição de tratar todo mundo bem, mas sabendo, que sempre haverá impactos na
nossa vida.

Vença o mal e a inércia própria, às vezes da pessoa humana, praticando atos e
ações que possam valorizá-lo e espargir alegria entre os seus, através de vitória final,
conseguida sabe Deus, depois de tantas canseiras, depois de quantos anos de dureza.
Sofra e cale-se e procure compreender, emprestando no seu silêncio através de sua ação
objetiva e benéfica, auréola de beleza as gotas de sangue que a vida vai tirando da
gente.

Vá em frente arranhado, mas vencedor, certo de que a sua vida, o seu futuro, vale
muito para você e para os seus e que haverá mercê de seus esforços e compreensão pessoal
de sair vitorioso, para alegria de todos.

Do seu sincero amigo e pai.

Realmente, meu filho Bruno, a partir daquele momento, com coragem e grande
empenho, conscientizou-se da importância da instrução e hoje formado em Direito, para
alegria de seu pai e familiares é um jurista de grande conceito profissional, afinal um
vencedor na profissão.

Durante o recesso parlamentar e férias escolares de meus filhos, depois das festas
de fim de ano, no mês de janeiro fomos todos para o Rio de Janeiro e nos hospedamos na
residência de Fernando e Lourdes, no Bairro do Engenho Novo.

Por ocasião de nossa permanência no Rio, aliado aos passeios nos diversos pontos
turísticos e praias da "Cidade Maravilhosa", aproveitei também, para levar Ruth ao médico
especialista Dr. Rubens Mayal, para que a mesma fosse submetida a "check-up".

Infelizmente os exames de sangue de Ruth, demonstravam mais uma vez, taxa
acentuada de anemia e inclusive foi necessário submeter-se a transfusões de sangue.

Naquela época, apesar das inúmeras pesquisas e longos tratamentos efetuados
com diversos especialistas, não foi possível diagnosticar o mal que por muitos anos vinha
afligindo a minha querida esposa, mãe de meus filhos.

No entanto, a ciência médica seguia o seu trajeto e pouco a pouco, tinha-se
conhecimento de novas experiências e descobertas através de notícias publicadas. Lembro-
me que no mesmo mês de janeiro daquele ano, li nos jornais que: Na Universidade de
Maryland, nos Estados Unidos, são realizadas experiências sobre a possibilidade de separar-
se células humanas, com "genes" defeituoso e que o cientista americano Irving Looper,
estava usando pela primeira vez, um marca passo cerebral para tratar do mal de Parkinson,
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a epilepsia e as hemiplegias.
Os jornais e emissoras de televisão, anunciam para tristeza dos brasileiros e

principalmente dos mineiros, o falecimento do grande político e estadista Milton Soares
Campos, no dia dezesseis daquele mês de 1972. O referido jurista de renome, foi Governador
de Minas Gerais, Deputado Federal, Senador, Ministro da Justiça do Governo Castelo
Branco, logo em seguida a vitória do movimento militar de 1964.

Com o desaparecimento de Milton Campos, quem morre um pouco é o Brasil. A
imagem de um de seus mais nobres filhos apaga-se, a imagem física, que é o sentido da
morte, para fixar na eternidade a sua imagem moral, intelectual e cívica.

No mês de fevereiro, foi realizada a primeira transmissão de televisão a cores no
Brasil.

Lembro-me que também no mesmo mês houve imensa tragédia, com o incêndio
do Edifício "Andraus", de vinte e dois andares, no centro de São Paulo, morrendo dezesseis
pessoas e mais de quatrocentas foram feridas.

Em março de 1972, precisamente no dia primeiro, foi inaugurado o novo prédio
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, situado no Bairro Santo Agostinho,
com a denominação de "Palácio da Inconfidência", onde passou a funcionar os trabalhos
da segunda sessão legislativa ordinária da sétima legislatura. Na época a comissão executiva
era assim formada: Expedito Faria Tavares -Presidente; João de Araújo Ferraz - Io Vice-
Presidente; Mário Assad - 2 Vice-Presidente; Ronaldo Canedo - I Secretário; Milton
Sales - 2 Secretário; Rodolfo Leite - 3 Secretário e Eurípedes Craide - 4 Secretário,
contando a legislatura com sessenta Deputados e entre os mesmos no seu segundo mandato
este escriba.

As novas instalações, amplas e confortáveis, possibilitaram aos Deputados melhores
condições de trabalho e de atendimento ao próprio cidadão, melhorando desse modo os
debates e reivindicações em favor do povo mineiro e perante a consciência nacional.

Ainda no mês de março, atendendo convite de alunos da 4 série do Colégio
"Champagnat" pronunciei uma palestra sobre o tema: "Filosofias de Governos e Turismo
e seu valor Sócio-Econômico", que passarei a transcrever os seus principais tópicos:

"O homem só é feliz quando livre. A liberdade é condição fundamental para se
plasmar a personalidade do indivíduo, tomando pessoa responsável e consciente. Quando
assim não é passa a ser um mero instrumento do estado, submisso, dirigido, limitado,
valorizado apenas sob o aspecto econômico, isto é quanto a sua produção -Vale por
aquilo que produz materialmente. Esta situação, segundo a própria história, perdurou na
Antigüidade, nos regimes políticos autoritários, quando os monarcas enfeixavam em suas
mãos todos os poderes políticos e administrativos, para tempos depois, surgir uma nova
concepção de governo que condiz mais com a natureza e dignidade humanas; a concepção
democrática de governo, com a tripartição do poder.

Assim, todas as nações, através de seus governantes, sentiam a necessidade
de maior participação do Estado no controle das atividades humanas. Uns Estados
tomaram decisões drásticas, implantando uma filosofia de governo inteiramente
contrária ao princípio de liberdade; descambaram-se para o socialismo, chegando
ao bolchevismo, ao comunismo, como é o caso da Rússia, com a Revolução de
1917, posteriormente a China e outros países que dominados pela União Soviética
na última Grande Guerra, foram obrigados a adotar idêntico regime político.
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Fortalecendo indiscriminadamente o poder, o comunismo caracteriza-se
principalmente pela ausência de liberdade, de direitos individuais, de garantia e de
participação do povo no processo de organização de seu governo. Regime político
de um só partido, porque não é permitido a pluralidade, as suas assembléias são
uniformes e constantes, sem divergências, porque ressentem.se da falta de oposição
organizada.

O Brasil, Estado que equivale a um continente pela sua extensão territorial, ainda
em fase de formação, não podia constituir uma exceção, também entrou após à última
guerra, em efervescência política foi obrigado a se redemocratizar isto é, constituir governo
pela vontade popular, o que ocorreu em 1945, todavia a sua Assembléia Nacional
Constituinte, elaborou uma Constituição muito liberal, ensejando manifestações políticas
as mais virulentas; reivindicações das mais diversas camadas sociais; facilidade extrema
na organização de partidos políticos; liberdade absoluta da imprensa em todos os seus
setores, na verdade o Brasil viveu nesta fase de 1945 a 1964, empolgado politicamente,
porém, pouco ou nada de construtivo, cujo desenvolvimento se faria a passo de tartaruga,
e os problemas iam se avolumando de ano a ano.

A situação foi se tomando de tal forma insuportável, a desorganização tomou
conta de tudo; ressentia-se autoridade às nossas autoridades; a inversão hierárquica começa
a surgir, quer dizer os menos graduados ditam ordens aos mais graduados; paralisação
incontida das atividades industriais, comerciais até do serviço público, através do
exagerado direito de greve, muitas vezes injustas e inspiradas na implantação de nova
filosofia de governo, enfim a inquietação é dominante, não se tem paz; não se tem
tranqüilidade para o trabalho produtivo; o medo da iniciativa particular na inversão de
capital para implantação de indústrias que viriam aumentar a nossa produção e possibilitar
o mercado de trabalho com o aumento da mão de obra, tudo indeciso estava e o país
estagnado e quando tudo parecia perdido, o caos à vista, eis que um movimento militar
salvador se irrompe, justamente em Minas Gerais, sob o comando do então Governador do
Estado - Dr. Magalhães Pinto, que culmina na derrubada dos homens que detinham o
poder para o desmando, para a trama comunista, no desejo ardente de que a nossa terra se
transformasse como Cuba, nesse novo satélite da União Soviética. Implanta-se nova ordem
na Pátria com a Revolução de 31 de março de 1964.

O Governo oriundo da Revolução de 64, com o alicerce popular, passa a desenvolver
a arrancada para o progresso, para o desenvolvimento nacional.

Os mais variados problemas até então sem solução, são rigorosamente registrados
e os estudos levados a efeito para a sua solução, são confiados a equipes técnicas setoriais,
porque sendo problemas, a sua variedade exigia elementos capacitados e de vivência dos
mesmos, para que a solução se fizesse de maneira racional. Daí, o aparecimento dos
técnicos, até então pouco conhecidos e hoje em expansão de tal forma, que nada se faz,
coisa alguma se constrói sem a cooperação do técnico, vale dizer, sem estudos planificados
segundo os fundamentos da tecnologia, que tomou conta do país. Vamos encontrar o
técnico em todos os setores da atividade humana; na escola, na indústria, no comércio, na
administração pública, etc.

Na visão panorâmica de nossa terra, não podíamos imaginar que em tão pouco
tempo o asfalto seria a camada superior de nossas rodovias, que estão ai rasgando de Norte
a Sul, de Leste a Oeste, possibilitando os meios de comunicação para as mais variadas
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partes do território, num verdadeiro sentido de integração principalmente, a
Transamazônica que é um desafio à natureza física do Brasil, e assim se fossemos discorrer
e avaliar todas as iniciativas dos nossos governantes, para o convencimento de que estamos
vivendo o progresso, o desenvolvimento, ficaríamos com uma tarefa demasiada longa.
Entretanto, mencionemos um problema, que dos governos anteriores mereceu pouca
atenção:

"O turismo considerado mesmo como uma indústria sem chaminé."
Temos que admitir que o pouco turismo no Brasil, em época passada, se deve

propriamente à falta de iniciativa governamental. O Turismo está estreitamente ligado aos
meios de comunicação, principalmente, aos meios de acesso aos diferentes lugares que
constituem pela sua beleza paisagística, o interesse de ser conhecido, de ser admirado. De
modo que não se podia mesmo falar em turismo quando tínhamos carências de rodovias
em condições técnicas favoráveis às grandes viagens e que proporcionassem aos turistas
um mínimo de conforto como: Casas de hospedagem, razoável núcleo comercial, etc.

Turismo é um fenômeno complexo que compreende o conjunto de deslocamentos
humanos realizados com a finalidade de diversão ou instrução, suas causas e os reflexos
multiformes que se determinam na economia e na paisagem das regiões afetadas.

Por isso o Brasil, que tem uma natureza pródiga, um clima temperado, com motivos
naturais no nosso vasto território em condições de ser conhecido e estudado, não tinha
meios para intensificar o turismo nacional e mesmo estrangeiro para demanda a tais lugares,
porque seria exigir muito sacrifício do visitante, vale dizer do turista.

Enquanto permanecíamos impossibilitados de incrementar esta modalidade de
integração social de valor econômico considerável, pelas dificuldades enumeradas, vamos
encontrá-lo como verdadeira indústria nos países chamados desenvolvidos, principalmente
da Europa, do Oriente exatamente pela facilidade de acesso aos lugares preferidos e
desejados, quer sob o aspecto de beleza natural, quer sob o aspecto histórico científico.

Há países na Europa que o serviço de turismo, além de bem orientar, ainda
proporciona facilidades de transporte, às vezes até grátis aos turistas, tudo com o objetivo
de que o Estado seja conhecido e divulgado no exterior como pelas transações comerciais
que são efetuados com proveito econômico para o próprio país.

Muitos outros exemplos poderíamos passar em revista para concluirmos do valor
sócio-econômico do turismo, porém detenhamos apenas nestes, para que possamos analisar
o que houve em matéria de turismo no Brasil e o que se pode dele esperar, nesta fase de
desenvolvimento nacional.

Por incrível que pareça, Minas Gerais, estado privilegiado diante da beleza natural
de sua paisagem; com suas estâncias hidrominerais e térmicas bem localizadas e com suas
cidades históricas ao alcance de todos, permanente convite aos turistas, encontra-se em
situação inferior a São Paulo e demais estados sulinos, porque na realidade o problema
não foi considerado elevado a sério, pois se isto tivesse acontecido, apesar das dificuldades
expostas, já estaríamos bem mais avançados nesta matéria.

Diante destas e de outras razões, já há um surto de progresso no sentido de
implantação do turismo em nosso país, dentro das mais rigorosas técnicas, para que seja
tomado como fonte de riqueza, e tenha também sentido sócio - econômico.

Por isso verificamos o empenho de nossas autoridades constituídas, quer na esfera
federal, quer na esfera estadual, os governantes reestruturando a máquina administrativa,
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dando ênfase extraordinário ao turismo e por isso mesmo, constituindo órgãos específicos
para sua implantação, a sua dinamização e o seu controle.

A ação governamental se faz presente na conservação e preservação do nosso
patrimônio histórico e artístico, protegendo através de tombamentos pelo Instituto Histórico
e Artístico Nacional, as edificações coloniais de nossas cidades históricas, como Ouro
Preto, Mariana, São João Del-Rei, Diamantina, Serro, Sabará, Tiradentes, Caeté, Santa
Luzia, Congonhas do Campo, Pitangui e tantas outras, bem como as obras de arte existentes
nessas cidades, na maioria atribuída a Antônio Francisco Lisboa - o Aleijadinho, artista
barroco incomparável do século XVII, cujo aniversário a 29 de agosto passado,
comemorado em sessão solene da Assembléia Legislativa.

Parece-nos que não foi há menor dúvida de que o turismo constitui fonte de
renda extraordinária ao país que o explora com organização, com técnica, transformando-
o em verdadeira indústria, de conseqüência econômica notável e de valor social
inestimável.

A crise porque passamos, de desengano, de instabilidade, de estagnação, de
injustiças, de incertezas, está superada com o nosso Brasil sempre a frente, em plena
recuperação, no caminho do desenvolvimento.

Em se tratando de uma nação efetivamente cristã, porque descoberta à sombra e
sob a proteção da cruz o seu progresso se fará em dois sentidos: No retilíneo com a suas
construções materiais e no vertical, no aprimoramento espiritual de sua juventude, para
que tome o destino das alturas, em verdadeira comunhão com a divindade.

"O Jornal de Minas" de 25 de abril do mesmo ano, publicou a seguinte notícia:
O Deputado Nelson Lombardi, Vice-Líder do Governo, ocupou a Tribuna da

Assembléia Legislativa na reunião de ontem para comentar a explanação feita pelo
Secretário Caio Benjamim Dias, da Educação para os Deputados, no último dia dezenove,
quando ofereceu dados concretos sobre o que se implanta em matéria de reforma de
ensino em Minas Gerais, as medidas tomadas e a serem tomadas para a efetiva transformação
do sistema educacional.

Na oportunidade, o parlamentar de São João Del-Rei analisou a ida do Secretário
da Educação ao legislativo, afirmando que "ele veio demonstrar que não há esvaziamento
do poder legislativo, e por mais que queiram desfigurar a magnitude da representação
popular, tendo em vista o momento histórico porque passa o nosso país, isto não nos
convence e nem tampouco, aqueles que acompanham o ciclo político de nossa pátria,
sabido que um dos suportes democráticos do nosso regime é a presença viva e atuante do
legislativo". Morre no mês de maio, o grande filósofo Jacques Maritain, aos noventa anoS
de idade.

Maritain teve uma vida ativa, nasceu protestante, casou-se com uma judia e
converteu-se junto com ela ao catolicismo, tendo sido um dos maiores pensadores da
religião católica. O Papa Paulo VI, amigo de Martani, descreveu-o como "Mestre na Arte
de pensar, viver e orar". Em junho, formulei requerimento através da Assembléia Legislativa,
de congratulações com os repórteres J.L. Flores e Antônio Batista, do jornal "Correio da
Manhã", no qual, publicaram artigos em defesa da oficialização da efígie de Antônio
Francisco Lisboa - o" Aleijadinho", sob o título de: "Porque Não Querem Aceitar o Retrato
do Aleijadinho" e mais ainda; "É Autêntico o Retrato de Aleijadinho".

Dos Estados Unidos, nos vem a noticia que membros do partido republicano, são
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surpreendidos tentando instalar sistema de escuta no escritório dos democratas no Edifício
Westergate, em Washington. Esse incidente desencadeou uma crise que culminou com a
renúncia do Presidente Richard Nixon.

Em oito de Junho na 208 reunião ordinária da Assembléia Legislativa, por votação
unânime do plenário foi aprovado o Projeto número 314/71, de minha autoria e que
oficializava a efígie de Antônio Francisco Lisboa, o "Aleijadinho".

Na ocasião, ocupei a Tribuna para congratular-me com os colegas que de sã
consciência e com alto espírito cívico procuraram dar o apoio ao projeto de lei, que veio
fazer justiça ao ilustre escultor que em vida enalteceu a arte no Brasil. A partir da aprovação
do projeto e a esperada sanção do Governador, os brasileiros e a população mundial
puderam conhecer o rosto do magnífico escultor.

No dia 08 de dezembro de 1987, no momento que chega-me em mãos o jornal
"Estado de Minas", paro de escrever por momentos as "reminiscências" e leio estarrecido
a seguinte notícia em manchete: "URSS e EUA Podem Destruir o Mundo em Trinta
Minutos", comentário do Secretário Norte Americano do Estado, George Shultz e mais
adiante ameniza sua declaração, expressando que com a visita dentro em breve do Líder
Russo Mick.hail Gorbachev, as duas superpotências iriam avançar nas conversações sobre
a redução de anuamentos nucleares estratégicos nos dois países, o que representará uma
nova era de paz, com cada vez menos armas atômicas, com o primeiro passo concreto na
condução a um mundo livre das terríveis anuas nucleares.

Emjulho de 1972, na qualidade de um dos vice-líderes do governo, fui responsável
por um dos blocos dos gabinetes da ARENA, constituídos pelos seguintes Deputados:
Humberto Souto, Carlos Eloy, José Mendes Honório, Geraldo Martins Silveira, Fernando
Junqueira, Artur Fagundes, Valdir Melgaço, Silo Costa, Narcélio Mendes, Sebastião
Nascimento, Jairo Pereira, Joaquim Melo Freire, Bilac Pinto, Jésus Trindade Barreto e
Morvan Acayaba.

Para estruturar administrativamente o gabinete solicitei a Emilia O. de Freitas,
estudo de um organograma de funcionamento dos diversos setores do referido. Emilia
competente profissional de relações públicas, depois de exaustivas pesquisas, realmente
apresentou-me bem elaborado trabalho, descrevendo organograma e respectivo esquema
de funcionamento de distribuição de funções.

Em vinte e sete de agosto, estive presente na convenção da Aliança Renovadora
Nacional - ARENA, diretório de São João Del-Rei, na qual, foram indicados Lourival
Gonçalves de Andrade e Antônio da Silva Rios, como candidatos aos cargos eletivos,
respectivamente, Prefeito e Vice-Prefeito Municipal do vetusto e histórico município.

Depois da aprovação pelo plenário da Assembléia Legislativa do projeto de lei de
minha autoria, que oficializava a efígie de Antônio Francisco Lisboa, o "Aleijadinho", em
audiência com o Governador Rondon Pacheco, ficou acertado que o mesmo, apesar de
enorme celeuma em tomo da autenticidade do quadro pintado por Euclásio Pena Ventura,
sancionaria o referido projeto de lei.

Para surpresa minha, às vésperas do final do prazo para sua sanção, recebi um
telefonema do Governador, solicitando minha compreensão para o fato de que, por ameaça
de renúncia dos membros do conselho estadual de cultura, seria obrigado a vetar o
comentado projeto, no entanto, deixaria a critério da bancada do governo na Assembléia
a derrubada o veto.
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o trabalho efetuado junto aos meus colegas, resultou em êxito, pois em 30
de agosto de 1972, na reunião extraordinária da Assembléia, o veto foi derrubado e
dos quarenta e sete Deputados presentes, somente um votou pela manutenção do
referido.

Como se tratava do primeiro e único veto derrotado, durante aquele período
administrativo do Estado e em se tratando também da oficialização do rosto do emérito
escultor, o "Aleijadinho", o assunto teve enorme repercussão na imprensa falada, escrita e
televisionada do Brasil.

O jornal "Estado de Minas", do dia onze daquele mês, publicou a seguinte notícia:
"O Deputado Nelson Lombardi disse que, não houve qualquer propósito da

Assembléia de votar contra o governo, mas sim fazer justiça a Antônio Francisco Lisboa,
o "Aleijadinho", através da oficialização de sua efígie. A decisão do legislativo foi uma
contestação ao parecer de alguns membros do conselho estadual de cultura, que não
admitiam a oficialização da efígie de "Aleijadinho", o genial artista admirado pelas suas
obras, sem igual, em todo mundo.

Em reunião solene no salão nobre da Assembléia Legislativa, no dia 12 de
setembro de 1972, o Presidente Deputado Expedito Faria Tavares, promulgou o projeto
que tinha sido vetado pelo executivo e cujo veto tinha sido rejeitado pelo plenário,
transformando-o na Lei número 3.984, publicada no "Minas Gerais" de dezenove
daquele mês. Daquela data em diante Antônio Francisco Lisboa, o "Aleijadinho" passou
a ter um rosto oficial.

Não poderia deixar de declarar ao efetuar essas anotações, que a oficialização da
efígie do celebre escultor, pelo legislativo mineiro, foi na realidade também uma vitória
do incansável historiador e pesquisador Miguel Chiquiloff, que em exaustivo trabalho
comprovou que a pintura em discussão era do "Aleijadinho".

Devo registrar que a repercussão da oficialização do retrato de Antônio Francisco
Lisboa, foi de âmbito nacional, mas igualmente em outros países, como atestam cartas em
meu poder da França, Itália e Inglaterra.

Ainda em setembro, através do convite do Reverendíssimo e culto Padre Ary de
Freitas, tive o grato prazer de falar aos associados da Federação do Trabalhadores Cristãos,
sobre a passagem do sesquicentenário da emancipação política de nossa Pátria, cujas
palavras abaixo transcrevo alguns tópicos:

"Honra-me sensivelmente falar aos trabalhadores cristãos sobre o sesquicentenário
de nossa emancipação política. Honra-me sobretudo porque constato um vínculo comum
que nos une e que nos integra, nas aspirações patrióticas de termos nascidos em um país
onde a igualdade perante a lei significa a cristalização dos costumes da nossa tradição
histórica como nação aberta a todos os cidadãos, sejam eles de quaisquer regiões da terra.

Assim como hoje, nossa geração tem sublime consciência cívica de caminhar lado
a lado na luta pelo desenvolvimento político, econômico e social do país, há cento e
cinqüenta anos os nossos ancestrais lutaram para legar-nos este continente unido e forte,
que se impõe ao mundo como uma das futuras nações que liderarão o destino da
humanidade, em futuro não muito distante.
Símbolo de um conjunto de eventos, a Independência do Brasil em 1822 é o marco
decisivo de uma caminhada para sedimentação da liberdade com responsabilidade, da
democracia com respeito e prudência, do humanismo com a fé intransponível nos destinos
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do homem sobre a terra.
Não é difícil na atualidade reconstituir alguns aspectos que tomaram possíveis os

brados de libertação nacional, quando a sociedade brasileira, pelos idos de 1822, julgou-
se adulta e por tanto capaz de dirigir os seus próprios negócios, em termos de uma nação
independente, com a consciência tranqüila de que somente a liberdade será capaz de
conceder ao homem o sentido integral de sua sobrevivência no universo.

Pesquisas históricas dão conta do interesse manifestado pelo povo mineiro, artesãos,
agricultores, comerciantes, ao lado de intelectuais, magistrados, clérigos e autodidatas,
pelas idéias libertárias, pelas idéias de igualdade, pelas idéias de fraternidade, emblemas
norteadores das diretrizes políticas dos inconfidentes.

Mas, ao lado dessas revelações populares, iremos encontrar também idênticas
manifestações por todos os rincões da Pátria, no Norte, no Sul, no Centro. São os brados
dos pernambucanos, são os gritos dos baianos, são os gestos audaciosos dos paulistas, são
as lutas intrépidas dos fluminenses, perseguindo os mesmos objetivos, alinhando as mais
candentes aspirações da consciência, que é viver em liberdade para progredir e para
desenvolver-se.

Quando deparamos com a célebre frase de Tiradentes "se todos quiserem, faremos
deste país uma grande nação", poderemos identificá-Ia decorridos tantos anos, com a
incisiva afirmação do saudoso Antônio Carlos, em 1930, ao deflagrar a revolução, "façamos
a revolução antes que o povo a faça", numa apoteose de consciência, histórica da
participação do povo no processo político, econômico e social do Brasil.

E a nossa independência veio através de um homem que jamais se prendeu à sala
de estudos, preferindo a vida solta do paço de São Cristóvão e da fazenda de Santa Cruz,
onde encontrava interesse maior que nos livros; veio através de um homem que desde
menino, aprendeu não só a montar, como a cuidar de cavalos, tomando-se perito nesta
arte, como o era no oficio de carpintaria e marcenaria; veio através de um homem mais
esportista que intelectual, sem ser de todo ignorante, mas que nascera com vocação de
liderança e que se integrava nos ideais políticos de seu tempo, simbolizados na
monarquia constitucional, muito embora não pudesse jamais dissociar a sua condição
de Príncipe português com a de defensor do império brasileiro; veio ... o 07 de setembro
através de D. Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel
Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Ciprião Serafim de Bragança e Bourbon, nascido
no Paço da real Quinta de Queluz, em Portugal, 4 filho, 2 Varão de D. João VI e de Dona
Carlota Joaquina.

Meus Senhores, para chegarmos à nossa independência, páginas cheias de
heroísmo e de frustração, de derramamento de sangue e de derrotas foram escritas mas
com a ajuda de deus, o idealismo e a persistência de muitos brasileiros, hoje podemos
dizer, somos uma nação independente.

No final daquele mês, participei em companhia do Deputado Federal João Nogueira
de Resende, do lançamento em São João Del-Rei da mensagem do nosso candidato Lourival
G. de Andrade, ao povo sanjoanense, na qual expressa o seu plano de administração em
beneficio da comunidade, se eleito for.

No mesmo dia, participei na Associação Comercial, do lançamento do livro "Lagoa
Mansa" de autoria do insigne escritor sanjoanense Oranice Franco, novelista de renome.

Outro fato importante acontecido em setembro do ano em comentário, foi a
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assinatura de convênio entre a Prefeitura sanjoanense, através do Prefeito Mário Lombardi
e a CARPE, com a finalidade de ser construído na cidade de São João Del-Rei o prédio do
"Ginásio Poli valente", cuja concretização foi viabilizada por mim e o Deputado João
Nogueira de Resende, junto ao Governador Rondon Pacheco e o qual, recebeu a
denominação de "Governador Milton Campos", pelo Projeto de Lei número 576/72, por
mim apresentado na Assembléia Legislativa.

No momento em que escrevo estas linhas em 09 de setembro de 1987, leio auspiciosa
notícia para os povos de todo o planeta ou seja:

"Dentro de três anos a Europa e o resto do mundo, estarão completamente livres da
constante ameaça dos mísseis intermediários, pequeno e médio alcance soviéticos e norte
americanos instalados em seus territórios. É o que estabelece o histórico acordo assinado
ontem entre os dirigentes dos Estados Unidos, Ronald Reagan e da União Soviética,
Mickael Gobarchev".

Quero crer que com a assinatura do referido acordo, começa a despontar a
consciência de que governantes ganham a história ou fazem a história, enquanto
pacificamente e não guerreiros ou simplesmente realizadores, tem o pleno sentido que a
opção pela paz e pelo entendimento, no momento em que o mundo moderno é todo um
cenário explosivo é o melhor caminho a seguir.

No mesmo mês e em visita aos meus filhos Suzana e Arnaldo, residentes em Cuiabá,
capital do mato grosso, tive a ocasião de conhecer parte da área do "Pantanal", que
constitui um dos santuários ecológicos do Brasil, com a sua imensa variedade de aves
animais e flora.

Infelizmente essa área já começa a sofrer inúmeras ameaças em seu "habitat"
natural, não apenas dos coureiros de jacarés, mas em sua vegetação, solo, rios. Os
desmatamentos são evidentes, numa prova de insensatez do próprio homem, que ainda
não aprendeu a conviver pacificamente em harmonia com a natureza. Os governos dos
estados do mato Grosso e do Sul, onde se encontra o Pantanal, afirmam que não dispõem
de recursos para que sejam fiscalizados.

Soube que até coureiros da Bolívia e Paraguai fazem visitas importantes ao
pantanal. Mas acredito que nem tudo esta perdido, no próprio Pantanal existem, como
pude constatar, os defensores da ecologia que desejam o progresso, mas que também
preservam "o patrimônio de toda a humanidade". E verifico igualmente que nos nossos
dias, a consciência nacional está sendo pouco despertada para o sério problema, pois
ecologia é na realidade a própria vida.

Retomando às "reminiscências", em outubro de-1972, apresentei requerimento de
congratulações em favor do músico sanjoanense Santiago Sabino, pela sua recente
contratação pela Orquestra Filarmônica de Londres, tendo sido o referido requerimento
aprovado por unanimidade pelo plenário da Assembléia.

Na justificativa, considerei o fato que Santiago era o único não europeu em todos
os tempos a integrar a famosa Orquestra Filarmônica.

Ainda naquele mês, em outro requerimento formulei voto de congratulações com
a "Editora Agir", pela publicação do livro sob o título "História de Pitangui" de autoria do
saudoso e Reverendíssimo Monsenhor Vicente Soares, irmão de Dona Augusta Soares de
Freitas, mãe de meu futuro genro Márcio e de minha futura esposa em segunda núpcias
Emília.
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O jornal "Estado de Minas" de 20 de outubro daquele ano publica a seguinte
nota:

"O Aleijadinho está mesmo preocupando os parlamentares mineiros. Depois que o
deputado Nelson Lombardi conseguiu a oficialização da efígie do artista, chegando a
derrubar pela primeira vez um veto do executivo, o deputado Federal Paulino Cícero,
apresenta projeto que declara Antônio Francisco Lisboa "patrono da Arte no Brasil" e que
sua efígie oficial seja o retrato miniatura pintado a óleo por Euclásio Pena Ventura, que se
encontra no Arquivo Público Mineiro, em Belo Horizonte.

Depois da oficialização da efígie de Antônio Francisco Lisboa pela Assembléia
mineira, foi verdadeiramente oportuna a iniciativa do Deputado Paulino Cícero na Câmara
Federal, declarando o" Aleijadinho" patrono da arte no Brasil e na ocasião apresentei um
voto de aplausos pela feliz iniciativa do ilustre colega.

Ainda sobre o"Aleijadinho", recebi carta do historiador e técnico em artes Edson
Motta, na qual louva a oficialização da efígie e ao mesmo tempo, declara que como o
artigo 10da lei cita o pintor desconhecido Euclásio Pena ventura, o referido também é
oficialmente reconhecido.

No mesmo mês, compareci à posse do ilustre jurista e professor Wilson Melo da
Silva, sanjoanense de nascimento, na Academia Mineira de Letras, na cadeira número 20,
cujo patrono é Artur Lobo, ilustre poeta mineiro, autor entre outras, das poesias contidas
em seu livro "Evangelhos, ritmos e rimas etc."

E falando em poeta, na época recebi das mãos do estimado amigo Monsenhor
Almir de Rezende Aquino, um livro contendo poesias de seu primo José Severiano de
Rezende, sob o título "Mistérios", no qual, dedica ao seu grande amigo Alphonsus
Guimarães, diversos poemas com a seguinte estrofe: "Dileto entre os diletos; eleito entre
os eleitos; Prefeito entre os Prefeitos".

Ao publicar em Lisboa, no ano de 1920 o seu livro "Mistérios", o marianense José
Severino de Rezende, inscreveu-se de modo altamente significativo, no mapa dos petas
brasileiros. O referido, passou parte de sua infância e adolescência em São João Del-Rei,
onde começou a escrever em jornais da cidade. O povo da histórica comunidade em sua
homenagem através da Câmara Municipal denominara o antigo Largo Tamandaré com o
nome de Praça Severiano de Rezende, seu talentoso pai.

É de sua lavra a belíssima poesia abaixo descrita:

Dom Juan,
Vendo-te um dia ao longe, exclamou, comovido.
Oh! Que suave que branca e surpreendente loura.
Sumiste-lhe, ó visão do sol que as nuvens doura.

Dom Juan,
Tempos depois enfim pode, louro, estreitar-te.
No abandono aromal que não mais se refrena.
E amou a encantadora e insuperável arte
Com que esconde os teus segredos de morena.
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Dom Juan,
Desde então a sorrir ouve as almas em pena:
Oh! Que suave que branca e surpreendente loura.
Esuspira a lembrar com que perturbadora.
Einsuperável arte és e serás morena.
Em novembro daquele ano, transcorridos as eleições municipais, foram eleitos

Lourival Gonçalves e Antônio da Silva Rios, respectivamente, Prefeito e Vice-Prefeito de
São João Del-Rei. Dessa maneira o nosso partido, a ARENA obteve espetacular vitória
com a eleição dos nossos candidatos.

O jornal "Estado de Minas", na sua edição da época publicou o seguinte comentário:
"A luta eleitoral em São João Del-Rei - Segundo observadores locais; não foi

somente a disputa entre a ARENA e o MDB e sim a afirmação de liderança política entre
os Deputados Tancredo Neves e Nelson Lombardi. Com a eleição do candidato Lourival
Gonçalves, com 1.345 votos de frente o eleitorado de São João Del-Rei garantiu a
liderança de Lombardi, que vencerá as eleições de 70 para Prefeito, com o seu primo
Mário Lombardi.

Antes do recesso legislativo de fim de ano, ocupei a tribuna da Assembléia para
tecer comentário, na qualidade de Vice-Líder do Governo, sobre a reforma do sistema
educacional no Estado demonstrando entre outros a preocupação do Governador Rondon
Pacheco, em melhorar a qualidade do ensino no estado de Minas gerais, com o aumento
da rede escolar e o aprimoramento do pessoal do magistério.

Durante o recesso procurei conviver mais cotidianamente com minha família,
porque durante o ano os trabalhos parlamentares e as inúmeras viagens de fim de semana,
impediam-me de desfrutar das delícias do companheirismo de minha esposa e de nossos
adorados filhos, porque quando se leva a serio as obrigações e os trabalhos provenientes
do mandato outorgado pelo povo, vive-se em uma verdadeira "roda viva", através da
presença no plenário legislativo, nas comissões técnicas, nas Secretarias do estado e nos
diversos encontros com o próprio chefe do executivo em busca de solução para os
problemas que afligem as comunidades representadas pelo Deputado.

Natal de 1972, estando em São João Del-Rei em companhia de minha esposa
Ruth e de nossos sete filhos, comemoramos o nascimento do Menino Jesus, depois de
uma visita ao meu pai e mamãe Estela, reunimo-nos na residência de meus saudosos
sogro Waldemar Gomes Ribeiro e Dona Saninha, para participar da tradicional ceia de
Natal.

Hoje 18 de dezembro de 1987, leio através dos jornais que o Ministro da Fazenda,
o Sr. Bresser Pereira, elemento do Ministério do Governo José Sarney, ameaça o povo
brasileiro, com mais um aumento de impostos.

Nesta altura dos acontecimentos, estou certo que se houvesse um campeonato de
falta de imaginação, seria ganho folgadamente pelos Ministros da Fazenda do Brasil.
Anos após anos, todos eles sequer variam o filme. Será que no arsenal de medidas desses
tantos economistas que dirigem a fazenda nacional não haverá outros recursos para
melhorar as finanças nacionais?

Acredito que os brasileiros já estão cansados, ludibriados pelos seguidos engodos
que sofreram, fim social, PIS, Compulsório, Plano Cruzado, Plano de Desenvolvimento
nacional, etc,etc ...
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Torna-se necessário que os nossos representantes no congresso nacional, saibam
logo nos primeiros dias da instalação da Assembléia Constituinte, colocarem fim no tal
estado de coisas, restabelecendo e pondo no lugar certo as relações entre governantes e
governados.

É o mínimo que se exige em um país que se diz democrático.
Pois o aumento de impostos que o Ministro da Fazenda sem imaginação ameaça

infligir ao povo deste país, por todos os exemplos do passado, já nasce perante os brasileiros
estigmatizado pela ausência de credibilidade, legitimidade e principalmente de força
moral.

Retomando às reminiscências. As notícias internacionais dizem que nos Estados
Unidos iniciou-se o julgamento dos implicados no famoso caso "Watergate", acusados de
arrombar o escritório do partido democrata em Washington, o que provocou a renúncia do
Presidente Richard Nixon.

Em janeiro de 1.973, realiza-se festivamente a inauguração do Hotel Porto Real,
que diga-se de passagem, foi o primeiro hotel cinco estrelas em São João Del-Rei.

No mesmo mês, tomou posse no cargo de Prefeito Municipal do município de São
João Del-Rei, Lourival Gonçalves de Andrade, companheiro de inúmeras campanhas
políticas e que substituindo Mário Lombardi, meu primo, estou certo que irá promover
ótima administração. Estando presente à solenidade de posse, pude ouvir em sua explanação
o firme propósito de continuar a promover o desenvolvimento da vetusta comunidade em
beneficio do bem estar de seu povo.

Também tomou posse como Vereadora da bancada da ARENA, na Câmara municipal
a dinâmica Alba Lúcia Licio Lombardi, esposa de meu primo João Lombardi Filho,
conhecida pelas lutas que empreendeu pela implantação da Fundação Universitária
Sanjoanense.

Ainda em janeiro, no dia vinte e cinco, meu saudoso pai recebeu o título de
cidadão sanjoanense em solenidade realizada no salão nobre da prefeitura. Lembro-me
que papai emocionou-se sobremaneira ao receber o título de minhas mãos.

Dois dias após, na cidade de Carmópolis, também, recebia o título de Cidadão
Carmopolitano o Reverendíssimo Monsenhor Almir de Rezende Aquino.

Em março do mesmo ano, vagou-se um dos cargos de Juiz de direito da Comarca de
São João Del-Rei e atendendo apelo de pessoas de reconhecida idoneidade, solicitamos ao
Governador Rondon Pacheco, a promoção e designação do Dr. Ormeu Gonçalves Froes,
para a 2a Vara daquela Comarca. Juiz de Direito que até hoje vem prestando relevantes
serviços no "Fórum" da histórica cidade, mercê de sua reconhecida capacidade profissional.

Na ocasião, recebi uma recomendação em favor do Dr. Ormeu, que me foi enviada
pelo ilustre amigo Dr. José Guido, Hoje Desembargador do tribunal de justiça do Estado
de Minas Gerais, no qual, com conhecimento de causa, descreve as urgentes necessidades
do Fórum da Comarca Judiciária de São João Del-Rei e por serem suas palavras dotadas de
agudeza de espírito e observação, tomo a liberdade de transcrevê-las:

"Caríssimo Lombardi"
Sirvo-me desta para encaminhar-lhe o meu aval à pretensão do Dr. Ormeu Gonçalves

Froes, no que conserve a sua promoção para 2"Vara de São João Del-Rei.
Não pretendo, com isto, fazer favor a ele, apenas procurei prestar um serviço a essa

SUagrande terra, que venero como se fosse minha.
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Preferiria, mesmo, que ele não fosse o portador desta (cir-cunstância exigida pela
premência de tempo), para dizer-lhe, mais a vontade que conheço de perto os problemas
do Fórum de São João Del-Rei e ele é um juiz altamente credenciado e capacitado para
resolvê-los, sobretudo, desemperrar aquela máquina enferrujada de uma justiça tão
sacrificada, que está a reclamar sangue novo.

Este é um dos juizes mais trabalhadores que conheço, decide bem e é honesto.
Precisa mais alguma coisa? (Se precisar, me avise, que eu mando buscar um na Inglaterra,
pois no Brasil está difíciL).

Sei que com seu apoio, ele estará lá. E só São João Del-Rei, repito, lucrará.
Por aqui, disponha sempre do amigo incondicional.
José Guido. Juiz de Fora
18 de março de 1973.
Em março também, foram indicados pelo Governador Rondon Pacheco, os nomes

dos membros que iriam compor o grupo de líderes do governo na Assembléia legislativa,
que ficou assim constituída:

Líder: Deputado Bonifácio Andrade;
Vice-Líderes: Deputado Manoel Costa (PSD);

João Bello (PR);
Nelson Lombardi (UDN) e
Geraldo Quintão (Independente).

Devo explicar que embora todos os nomes acima indicados pertenciam a ARENA,
os grupos dos antigos partidos extintos pelo governo da revolução, na época ainda estavam
evidentes e formavam grupos distintos no plenário da Assembléia.

Naquele mês, logo no início dos trabalhos parlamentares, coube a mim, comunicar
a casa o falecimento do ilustre e digno Monsenhor Francisco de Assis, vigário da cidade
de Prados.

Outro fato relevante acontecido naquele mês, precisamente no dia vinte e nove,
foi a grata notícia do fim da guerra dos Estados Unidos e o Vietnã. Conflito este que feriu
a vida de milhares de pessoas de ambos os lados, mas que para os americanos foi um
verdadeiro pesadelo, pelas inúmeras derrotas sofridas durante o conflito. No mesmo
episódio é que começaram a surgir os "ataques de guerrilheiros", grupos isolados que na
selva infligiam pesadas baixas aos americanos, em ataques surpresa.

Em abril, no dia que se comemora a morte do Alferes Joaquim da Silva Xavier, o
''Tiradentes'', atendendo convite do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Tecelagem
e Fiação São João Del-Rei, proferir em sua sede, palestra relembrando a sua vida heróica
de Mártir de nossa Independência e dos sonhos dos Inconfidentes, de uma Pátria cada vez
mais justa e independente, abrigo de homens dignos, mansão de paz e fraternidade.

Em maio do mesmo ano, efetuei pronunciamento na Tribuna da Assembléia
Legislativa em favor da reabertura do jogo nas estâncias hidrominerais, aplicando-se
legislação idêntica à da loteria esportiva, com distribuição de parte da renda para os
setores de saúde, educação e assistência social.

Nos meses de maio e junho, o nosso trabalho nas comissões técnicas, na condição
de relator e ao mesmo tempo no exercício da Vice-Liderança, foi por demais estafante
dada a complexidade dos assuntos em pauta na Assembléia.

Em vinte e três de julho, recebi da Câmara Júnior de Belo Horizonte em solenidade,
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o diploma da distinção júnior "Pai da Aviação", pelo trabalho na promoção e divulgação
da vida e obra de Alberto Santos Dumont, nas comemorações do seu centenário de
nascimento.

Falece em São João Del-Rei, o Dr. Augusto de Chagas Viégas, antigo chefe político
do extinto PSD, historiador e Deputado Federal em diversas legislatura, pessoa de grande
estima na comunidade sanjoanense, pela sua cultura e elevado espírito público e autor do
livro de história "Notícias de São João Del-Rei".

Em 12 de agosto 1973, recebo a infausta notícia do falecimento no Rio de janeiro,
de meu tio João Lombardi, imediatamente, juntamente com Ruth, nos transportamos para
São João Del-Rei, para nos aliarmos à comunidade e prestar-lhe as nossas últimas
homenagens póstumas.

Confesso que para mim e como para muitos a morte de João Lombardi, foi
verdadeiramente dolorosa e de triste pesar.

A tarde de seu enterro descia calada e lenta, mas não era uma tarde igual às outras.
Havia frio nas almas e tristeza nos olhares da multidão silenciosa que à porta de sua
residência esperava a uma mortuária para ser conduzida ao seu derradeiro habitat.

Na hora prevista, carregada por parentes e amigos, coberta coma bandeira do
"Minas Futebol Clube", do qual foi Presidente e benfeitor por muitos anos e sob os
dobres dos sinos da Igreja de São Francisco, que soavam tristes passou o féretro. A igreja
iluminada recebe a multidão solene e entristecida e o corpo daquele homem de visão,
espantosamente inteligente para a sua época e de personalidade marcadamente
humanista, que com as bênçãos de Deus encerrava ali seu profícuo ciclo de existência,
voltada principalmente para grandes empreendimentos empresariais e sociais. Caridoso
ao extremo, nunca deixou de socorrer a todos que necessitassem de sua ajuda. Partindo
aos setenta e sete anos, homem realizado, deixou a sua marca por onde passou e todos
que tiveram a felicidade de sua convivência, assim reconhecem. Foi um líder nato, e
cuja opinião foi a mais correta, pois sabia escutar, sabia aconselhar; plantou e colheu os
frutos de uma bela vida, deixou um legado imenso para sua família e para a comunidade
sanjoanense que tanto amou.

Estou consciente que entre os homens notáveis da cidade de São João Del-Rei nos
últimos quarenta anos, entre eles tem um lugar de destaque e liderança o meu tio João
Lombardi. Em verdade, entre 1930 e 1960, todos os empreendimentos de interesse geral
do município tiveram com freqüência a marca de seu nome.

Por esta e tantas razões o seu falecimento teve um significado de enorme sentimento
para os sanjoanenses, pois foi o marco do fim da existência de um homem que deixou a
lembrança de sua vida dinâmica, de sua importância para o desenvolvimento da cidade e
da sua influência benéfica sobre a comunidade.

Nascido no dia 01 de fevereiro de 1896, em Buonabitacolo, província de Salermo,
na Itália, veio para o Brasil com idade de quinze anos para a companhia de seu irmão Félix
na cidade de Ibituruna. Lá, aos dezoito anos, estabeleceu-se com uma pequena loja que
vendia um pouco de tudo: ferragens, calçados, chapéus, roupas, queijos, fumo, doces,
bebidas, etc ...

O seu armazém situado em ponto estratégico na estação da antiga Estrada de Ferro
Oeste de Minas, recebia mercadoria adquirida em São João Del-Rei, através de seu grande
amigo o maquinista Waldemar Gomes Ribeiro, personalidade também em futuro, das mais
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ilustres e dinâmicas da comunidade sanjoanense e que com o passar dos anos viria a ser
meu sogro, pai que era da minha esposa Ruth.

Em 1920, já casado com E1mira, filha de abastado fazendeiro da região, vende o
armazém e transfere-se com a farrnlia para São João Del-Rei, fundando logo depois a
"Serraria Oeste", equipando-a com recursos que a tomaram a melhor da região.

João Lombardi, com o seu reconhecido dinamismo, iniciou logo um período em
que estimulou o progresso da cidade com uma serie de construções na nova avenida
recentemente aberta (hoje Avenida Tiradentes), com casa bem construídas e até hoje
muitas delas existentes, vendia e alugava, promovendo dessa maneira o progresso,
oferecendo novos empregos e perspectivas de vida ao povo, mostrando uma nova dinâmica
que faltava na comunidade.

Construido naquela época o primeiro prédio de quatro andares, na parte nova da
cidade e que veio abrigar o Hotel Macedo, que era um dos mais confortáveis de toda a
região Oeste de Minas Gerais (hoje Campos das vertentes).

Em 1936 vendeu a serraria e reunindo um grupo de amigos, entre eles Waldemar
Gomes Ribeiro, fundou a Fiação e Tecelagem Matosinhos SI A, para produzir tecidos de
algodão, era o início de mais de uma fase de progresso para a região, porque paralelamente
à fabricação e comercialização de tecidos, mais de duzentos operários formavam a mão de
obra da nova fabrica, que com o passar dos anos expandiu-se transformando-se na atual
Fiação e Tecelagem João Lombardi SI A, hoje empregando mais de oitocentos operários,
sob a direção de seu filho José Lombardi.

Em 1946, fundou a "Cimosa - Construtora Interestadual de Melhoramentos e
Obras SI A", destinada a realizar empreendimentos de serviço público. Chegando a construir
a primeira Estação de Tratamento de Água da cidade, bem como importante emissário
principal de esgoto, construído paralelamente ao Córrego do Lenheiro, saneando dessa
maneira o rio, que deixou de receber diretamente os esgotos da cidade.

Diga-se de passagem, que não estando na época a Prefeitura Municipal em
condições de arcar com os custos das importantes obras, foi ela toda financiada pôr João
Lombardi.

Em 1949, adquirindo a "Fábrica Brasil", pertencente ao grupo Ferreira Guimarães,
tornou-se então o maior industrial da região.

João Lombardi criou lendas, narrativas e ocupou a atenção do povo como homem
de visão e empreendedor que era, o que prova a sua importância como líder e figura das
mais marcantes da cidade.

Homem político, naturalizou-se brasileiro, pois amava o Brasil, participando
ativamente das decisões locais. Discreto, manteve-se sempre em posição apropriada à sua
condição de líder nato. Tinha modos diplomáticos, afável e de irradiante simpatia, aguda
inteligência, sempre pronto para o diálogo ajudou parentes e amigos, colaborou nos mais
variados empreendimentos de benemerência, comerciais, industriais e foi sempre um grande
incentivador da arte e do esporte.

Católico convicto, era irmão da "Ordem de São Francisco", na qual foi um de seus
ministros.

Quando da visita do presidente Getúlio Vargas a São João Del-Rei, hospedou o
referido em sua residência.

Agraciado pelo governo da Itália com Grã- Gruz de Cavaleiro, recebeu a comenda
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das mãos do Cônsul em Belo Horizonte.
Devo confessar mais de uma vez que, sem sombra de dúvidas, graças ao meu tio

João e principalmente' à sua projeção na comunidade sanjoanense é que no início de
minha carreira política, colhi expressiva votação na época em que fui eleito Prefeito
Municipal.

Esta em rápidas pinceladas foi a existência de um grande homem que deixou a sua
presença inesquecível em São João Del-Rei, terra que amou com muita afetividade, dando
exemplo de trabalho, dinamismo, inteligência, caráter e solidariedade humana, chefe de
uma família equilibrada e das mais respeitadas em toda região.

Esta também é a saudosa lembrança que tenho do meu estimado tio João Lombardi,
que influenciou sobremaneira na formação de meu caráter, pela nobreza de seus
sentimentos.

No dia quatorze do mesmo mês, através da Tribuna da Assembléia Legislativa,
comuniquei à casa, o infausto acontecimento ou seja, o falecimento de João Lombardi,
que enlutou todos os setores da vida comunitária sanjoanses, com enorme repercussão na
sociedade local, pelos seus reconhecidos dotes de benemérito do histórico e vetusto
município de São João Del-Rei.

Em 19 de janeiro de 1988, faço uma pausa nas reminiscências para comentar a alta
do custo de vida daquele período.

Na voragem dos aumentús que marcaram o início de 1988, elevando o custo
de vida do cidadão brasileiro a níveis estarrecedores, esta a marca registrada da perversa
política econômica que o governo impõe ao país. Insatisfeitos com mais um "Pacote
Fiscal", que esfriou as comemorações natalinas de 1987, persistem os responsáveis
pela condução econômica nacional em torturar ainda mais a paciência dos brasileiros,
propiciando avassaladora torrente de múltiplos aumentos sobre todos os principais
bens de consumo, sem nenhum critério, sem freios e sem uma gota de piedade, sim,
pois a questão da política econômica, tal como vem sendo conduzida desde os
primórdios da "Nova República", já deixou de ser uma simples questão econômica
para alcançar o território do sentimento, tal é a falta de humanidade com as classes
carentes da sociedade.

Retomando as "memórias", no dia 12 de setembro de 1973, efetuei uma indicação
ao governo do Estado, no sentido de ser regulamentado a distribuição aos grupos escolares,
do papel considerado inservível, existente nas repartições do serviço público estadual,
para serem entregues aos alunos carentes, cujos pais não tenham condições de adquirir
cadernos para seus filhos e levando-se em consideração que nas repartições públicas do
Estado é grande o desperdício de blocos e talonários de papel.

Ainda em setembro, a Aliança Renovadora Nacional - ARENA, homologa as
candidaturas dos Generais Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos Santos à Presidência e
Vice-Presidência da república,

No dia 27 do mesmo mês de setembro, participamos da solenidade da inauguração
às quinze horas, do busto de bronze de Antônio Francisco Lisboa, o imortal "Aleijadinho",
em uma das partes laterais do Palácio da Inconfidência, sede da Assembléia legislativa,
Com a presença de seu Presidente Deputado Rafael Nunes Coelho, Deputados, autoridades,
grande número de alunos escolares, povo e do doador do busto o historiador e pesquisador
Miguel T. Chiquiloff. O busto do Aleijadinho é o resultado do Projeto de Lei número 314,
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de minha autoria, que promulgado, se transformou na lei número 5.984, que oficializou a
efígie do insigne escultor mineiro.

A inauguração do busto, baseado na pintura retratando Antônio Francisco Lisboa
é uma prova de gratidão do povo de Minas, àquele que sem dúvida foi e é o maior escultor
que o Brasil já viu nascer.

Na ocasião, como orador designado, falei em nome da Assembléia Legislativa,
pronunciando as seguintes palavras:

Sr. Presidente, Senhores Deputados, Sr. Miguel Chiquiloff, povo de Minas Gerais,
meus jovens.

Estamos, nesta hora assistindo a uma solenidade Ímpar na vida de nosso Estado.
Inauguramos o busto de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nos jardins desta
Assembléia.

A luta dos meios intelectuais e dos órgãos de divulgação pelo reconhecimento
de um retrato encontrado no Arquivo Público Mineiro, como representação oficial do
artista mineiro encontrou a mais grata ressonância nesta casa do povo e nós,
particularmente, tivemos a honra de fazer ecoar, nas comissões e no plenário desta
Assembléia, a aspiração das camadas culturais de nosso povo, através da apresentação
do Projeto de Lei 314 que promulgado pela egrégia Assembléia, se transforma na Lei
5.984.

Hoje, o busto do Aleijadinho é posto aqui, para a admiração de todos e para honra
dos que amam a nossa terra e sua história repleta de glórias e de exemplos.

No campo da história onde se encontra Antônio Francisco Lisboa, nenhuma figura
se lhe sobrepõe. Mas não só em Minas. Ele é, inquestionavelmente, o maior escultor que
o Brasil já viu nascer e seu poder criador estará, por sem dúvida, entre os mais bem
aquinhoados da escultura antiga e moderna, de todo o mundo. É evidente que há diferença
de estilo e não se encontrarão meios infalíveis de comparar sua obras com as da Antigüidade
Greco-Romana, ou com as esculturas modernas. Mas não se poderá negar que as excelências
de seu gênio excedem às da maioria das obras conhecidas e superam, como criação superior
do gênero humano.

E é exatamente o busto de tão extraordinário artista que a Assembléia legislativa
manda erigir hoje em seus jardins. Vejam todos que essa é presença que conforta o sentimento
de mineiridade, presente em todos nós. É também a prova da gratidão de um povo que não
se esquece daqueles que construíram seu passado, enchendo de glória o seu futuro.

Esse, que ai está, Senhores, é o busto do Aleijadinho. Foi feito com amor, a partir
do retrato que o ilustre historiador e pesquisador emérito Miguel Chiquiloff descobriu e
depois de pesquisas e exames demorados, provou ser de Antônio Francisco Lisboa, ainda
em fase ascendente de criatividade artística: A sua história, a história de sua vida traduziu-
se na luta do gênio contra a.franqueza da condição humana. Se hoje nós o vemos aqui
perpetuado no bronze, isso se deve à sobre-humana vontade de superar a degenerescência
de membros imprescindíveis ao exercício de sua arte. Até nisso ele se impôs à admiração
dos pósteros. Até nisso ele mostrou-se superior à contingente limitação humana.

Veneramos por conseguinte o artista imorredouro dos profetas e admiramos o
homem que o homem que não se entregou às vicissitudes da condição humana.

Se aqui estivéssemos a relatar-lhe a vida, teríamos elementos abundantes para
alicerçar nossa admiração por ele. Mas não é esse nosso intento, propriamente, o que
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queríamos era exibir sua figura e ligá-la aos imorredouros monumentos que seu cinzel
esculpiu, queríamos levar o pensamento de todos aqui presentes a São João Del-Rei,
Congonhas do Campo, Mariana, Ouro Preto e tantas outras cidades, onde estão obras do
maior valor artístico, que enriqueceram nosso patrimônio no passado e constituem motivo
de orgulho para o presente.

Ao por ante nossos olhos as obras do Aleijadinho, parece que ouvimos seu martelo
desbastando a pedra bruta e rememoramos os sofridos movimentos do artista, na criação
suprema de sua arte. No afã divino de transfigurar a vida na pedra, por certo não pensava
ele que estava construindo não só uma obra de arte, mas estava por extensão, plantando
no coração dos por vindouros, um dos mais valiosos elementos para a formação da
nacionalidade nascente.

Ele de seu lado, os inconfidentes de outro e no meio as aspirações do povo
constituíram fator relevante de nossa emancipação. Por isso, ao inaugurarmos o seu busto
nestes jardins da Assembléia, estamos dando provas de nossa gratidão e estamos mostrando
a todos que esta casa não se descura de seus deveres de guardiã da riqueza moral de nosso
povo e de seu patrimônio artístico cultural.

Horácio, grande poeta latino, deixou para a posteridade, um verso famoso, que
passamos para o vernáculo:

Construí um monumento mais perene que o bronze.
(Exegi monumentum aere perrennius)
O Aleijadinho para nós, mineiros e brasileiros, não deixou monumento menos

famoso. Ele bem que poderia dizer, sobre sua obra, o mesmo que Horácio disse de suas
poesias.

Ele não disse, mas dizemos nós por ele:
"A grandeza das suas obras, artista mestre, alcançará os confins do tempo e ressoará

no seio de Deus."
De nossa parte, damos por cumprida nossa tarefa e dela saímos engrandecidos com

a riqueza que a arte propicia.
Grato será eternamente a Assembléia Legislativa do Estado de minas gerais ao

historiador Miguel Chiquiloff, pela doação do busto do imortal "Aleijadinho" à casa do
povo.

A reunião ordinária da Assembléia Legislativa, realizada no dia primeiro do mês
de outubro daquele ano, foi solenemente dedicada a homenagear o falecido Dr. Augusto
da Chagas Viégas, tendo na ocasião sido designado para falar em nome da ARENA, partido
majoritário na Assembléia, pronunciando o seguinte discurso:

leunião ordinária
ExcelentÍssimo Sr. Deputado Rafael Caio Nunes Coelho DD. Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; demais autoridades; minhas Senhoras,
meus Senhores, Srs. Deputados.

Hoje instante solene, por uma ironia do destino, aqui estamos no alto desta
Tribuna, para, em nome da Aliança Renovadora Nacional, saudar o ilustre homem
público Dr. Augusto das Chagas Viégas. E nós também, por uma felicidade do próprio
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destino, tivemos ocasião de compartilhar boa parte da vida pública de Augusto
Viégas, porque ao iniciarmos a nossa carreira política na Câmara Municipal de São
João Del-Rei, encontramos naquela saudosa figura de Augusto Viégas o exemplo, o
caminho certo a seguir, dentro do espírito público reinante na comunidade
sanjoanense.

Saudosas lembranças temos do nosso ilustre adversário, homem público dos mais
finos, que com a sua palavra de moderação e o sua caráter reto, soube impor na comunidade
sanjoanense uma escola política das mais altas do Estado de Minas gerais. Político cuja
liderança em nossa comunidade fez sentir aos seus próprios adversários que a moderação,
o equilíbrio, estavam acima de qualquer interesse pessoal. Falava mais alto o interesse da
comunidade. No Estado de Minas Gerais, como também na Câmara Federal que em
fulgurante carreira política, Augusto Viégas deixou o saldo positivo da sua passagem,
demonstrando amor a Minas e ao Brasil.

Augusto Viégas historiador dos mais ilustres, com carinho e dedicação durante
toda a sua vida, foi um grande pesquisador, principalmente da história de sua comunidade
de coração São João Del-Rei. E hoje, os sanjoanenses, ao lerem" Notícias de São João
Del-Rei", como também os seus conterrâneos da vizinha cidade de São Tiago, poderão
verificar a exatidão das palavras escritas indeléveis para a história, por Augusto Viégas,
que sempre devotou especial carinho às duas comunidades co-irmãs.

Jurista emérito, cedo impôs nas comarcas vizinhas de São João Del-Rei e na própria,
o valor de sua atuação como advogado militante no Fórum.

Hoje, se fizermos uma pesquisa a respeito de atuação de Augusto Viégas como
jurista brilhante, chegaremos a conclusão de que ele de fato, marcou escola na sua época
e no seu tempo, na comarca do Rio das Mortes.

Portanto, neste momento emotivo, em nome da Aliança Renovadora Nacional e
do alto desta Tribuna, rendemos as nossas derradeiras homenagens a Augusto das Chagas
Viégas, emérito "Jequitibá" que ao tombar na mata deixa uma clareira aberta, como exemplo
de sua dedicação e de seu amor não só à sua comunidade, mas também à vida pública
brasileira.

Hoje 13 de outubro de 1973, logo pela parte da manhã, recebo a chocante e
sentida notícia do falecimento repentino do meu cunhado Fernando Chade Zarur, na
cidade do Rio de Janeiro, vítima de um infarto fulminante.

Imediatamente, eu e Ruth embarcamos no primeiro vôo rumo ao Rio, para participar
do enterro do estimado Fernando.

Lá chegando, dia de muita chuva, encontramos a Lourdes esposa do falecido,
como também seus filhos, enormemente amargurados com o trágico e inesperado
acontecimento.

O corpo do Fernando, foi velado no cemitério São João Batista e às dezessete
horas, debaixo de chuva torrencial foi efetuado o enterro do afetivo e inesquecível extinto.
Digo inesquecível, porque nos considerávamos como se irmãos fossemos, talo grau de
amizade e afetividade que sempre nos uniu.

Um vácuo imenso invadiu-me a alma, com a morte de Fernando, ainda em plena
mocidade e que sempre levou uma vida honrada, toda dedicada à faIll11ia,aos amigos e ao
trabalho. Como funcionário público federal, prestou inestimáveis serviços no Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, principalmente nos cargos de chefia que
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ocupou, mercê de sua inteligência e dinamismo. Mas, tal é a condição humana, viver, lutar
e morrer, às vezes como seu caso, ainda muito cedo.

Fernando deixou como viúva Lourdes, irmã de Ruth e os seguintes filhos, nossos
sobrinhos estimados: Helena, Fernando, Ana Lourdes, Tânia, Jorge e Ivan, o último é meu
afilhado e de Ruth.

Mas tenho a certeza que a memória do estimado amigo e irmão dileto, ficará
sempre viva nos corações de todos que tiveram o privilégio de sua convivência, como
também estou certo, que seus filhos queridos, saberão honrar o seu nome e cultuar a sua
memória.

Faço uma pausa em minhas "memórias" para registrar o falecimento no dia 16 de
dezembro de 1987, aos oitenta e quatro anos, da grande escritora Marguerite Youcenar,
que deixou nas "Memórias de Adriano", seu livro mais traduzido em todo o mundo, best-
seller, uma sentença que resume sua ativa visão da morte, expressando "tentemos se
pudermos penetrar na morte de olhos abertos".

A França e o mundo perderam uma mulher excepcional, dotada de um estilo
clássico e vigoroso. Em 1981, depois de quatro séculos reservada ao sexo masculino, a
Academia Francesa de Letras, pela primeira vez aceitou Marguerite Yourcenar no famoso
sodalício.

Retomando a minha narrativa, 1973 no dia 15 de outubro, a convite do Padre Ary
de Freitas e Diretoria da Federação dos Trabalhadores Cristãos, proferi uma palestra sobre
o tema a "Inconfidência e o trabalhador", que abaixo transcrevo resumindo os aspectos
principais:

A "Inconfidência e o Trabalhador", assim será o nosso tema. Precisamos porém,
analisar o contexto histórico de Minas Gerais, ao tempo em que a emergência da liberdade
foi suscitada pelos homens de Vila Rica. Somente um estudo exaustivo seria capaz de
colocar-nos diante dos aspectos mais salientes daquela época, onde os objetivos políticos
serão aflorados em sua Magnitude.

.sodedade das DUnas
A descoberta do ouro em Minas Gerais provocou a transferência das atenções da

metrópole para estas montanhas. O intenso deslocamento de massas facilitou o rápido
povoamento destes ínvios sertões.

Constituiu-se assim uma sociedade em constante movimento à procura das catas
e das minas, onde mais fácil se apresentasse a riqueza aurífera. Conta-nos o reverendo
Antonil que de todas as partes da colônia e de Portugal afluíam brancos, pardos e negros,
na avidez incontida de descobrir os metais preciosos.

Rapidamente avolumou-se a população, possibilitando então a difusão de idéias,
a circulação das riquezas e os desbrava mento de regiões distantes. Organizou-se o poder
do Estado, centralizou-se a administração, estruturou se a milícia. As "Minas Gerais"
passaram a ser o coração que pulsava com riqueza na colônia de Portugal. Era a plenitude,
era o apogeu da sociedade mineradora.
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Jecadrnda da minerarão.
Mas essa sociedade, onde se difundiram as artes, expandiu-se o barroco, exaltou a

cultura com os seus colégios e seminários, começou a sofrer forte impacto em sua estrutura.
Decaía a mineração, enquanto aumentava a incidência dos tributos, de maneira a provocar
reações violentas e perseguições contumazes.

Ao lado disso, os ideais de "liberdade, igualdade e fraternidade" eram sussurrados
nos lares e nas igrejas e murmurados nas grandes reuniões festivas ou nas tradicionais
serenatas. Influência decisiva dos enciclopedistas franceses, cujos livros eram aqui
divulgados, conforme inventário das bibliotecas dos intelectuais mineiros, integrantes da
conspiração.

'lanos da lnconfidrnda
São inúmeros os historiadores da Inconfidência Mineira. Quase todos, porém

prendem-se aos aspectos históricos propriamente ditos, preocupados em ressaltar as figuras
marcantes daquele episódio relegando muitos deles, fenômenos importantes, quais sejam
entre outros, os planos da Inconfidência para implantação da República, no Brasil.

!lllnconfidrnda e o Irabalhador
Em todos os seus aspectos, o planejamento dos inconfidentes tinha como premissa

central o aprimoramento do sistema educacional e valorização humana do trabalho, através
de remuneração condigna àquele que se dedicasse às atividades produtivas. O homem no
caso, era figura convergente de suas preocupações.

Eis a razão pela qual a figura do trabalhador, do homem estava na crista da
Inconfidência. Antecipando-se às grandes decisões nacionais em favor do operário, já os
inconfidentes estavam preocupados não apenas com a elevação dos níveis de produção,
mas, sobretudo pela dignidade do homem, pela sua valorização cristã e democrática,
dentro de critérios inspirados pelos mais eminentes pensadores daquela época.

Se o trabalhador, ainda hoje luta por reivindicações não atingidas em sua plenitude
é apenas questão de tempo. O principal fundamento das idéias de liberdade preconizadas
e difundidas pelos inconfidentes, serviria mesmo como roteiro para as decisões que devem
ser tomadas, a tempo e hora, dentro de sua própria oportunidade.

Valorização do trabalho não é apenas remunerar o trabalhador, é muito mais que
isto, é compreender como eles compreenderam, a dignidade cristã, é conhecer em
profundidade a alma humana, em seus aspectos plenos de virtudes e complexidade. Teriam
os inconfidentes assim analisado em todas as suas nuances a figura humana do homem
que vende o seu serviço, para sobrevi ver numa sociedade digna de si mesma, porque justa
e perfeita.

O que hoje mais uma vez reverenciamos é acima de tudo um ideal humano: A
manifestação de uma raça que soube lutar para fazer prevalecer os seus próprios valores,
inscrevendo para sempre nas páginas as expressões mais autênticas da alma brasileira.
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Por isso mesmo, não haverá neste país quem se atreva a analisar a história da
inconfidência sem que em seu estudo, deixe de salientar o idealismo que os inconfidentes
revelaram em favor da justiça social da dignidade do trabalhador, sua valorização humana,
social e cristã. Este é o grande exemplo que aqueles heróis legaram para as gerações que
lhes sucederam. Esta viva, a atualidade haverá de prosseguir até que um dia sejam
alcançados, em toda a sua plenitude, os mais Iídimos direitos da classe trabalhadora no
Brasil. Obrigado por ouvirem-me.

Na mesma época, em que estou escrevendo estas reminiscências, nos intervalos,
principalmente ao deitar-me para mais uma noite de sono, antes de adormecer, gosto e até
mesmo tomou-se um vício, ler um pouco.

E como estou lendo o segundo volume de "Poesias" de autoria de F10rbela Espanca,
poetisa portuguesa de fina sensibilidade, que faleceu em 1930, achei interessante
transcrever os versos abaixo, que definem explicitamente toda sua motivação amorosa:

Longe de ti são ermos os caminhos,
longe de ti não há luar rosas;
longe de ti não há noites silenciosas,
há dias sem calor, beirais sem ninhos!

Meus olhos são dois velhos pobrezinhos
perdidos pelas noites invernosas ...
abertos sonham mãos cariciosas,
tuas mãos doces plenas de carinhos!

Os dias são outonos: Choram ...choram ...
há crisântemos roxos que descoram .
há munnúrios dolentes de segredos .
Invoco o nosso sonho! Estendo os braços!
E ele é, o meu amor, pelos espaços,
fumo leve que foge entre os meus dedos! ...

Sob o título de "Fumo", nos sonetos acima, Florbela, demonstra todo o interior de
sua alma poética, pois estou certo de que os versos nunca mentem.

Em 14 de novembro de 1973, na qualidade de membro da comissão de economia
e obras públicas da Assembléia, como relator da matéria, dei parecer favorável ao
requerimento de autoria do Deputado Gerardo Renault, que efetuava apelo ao Sr. Ministro
da Aeronáutica, no sentido de ser construído novo aeroporto em belo Horizonte, com
capacidade de operação para aviões de grande porte e à altura do desenvolvimento da
capital mineira.

Devo esclarecer que realmente foi o primeiro passo para a concretização da
construção e instalação do novo Aeroporto de Confins, realizado no governo de Francelino
Pereira no Estado de Minas Gerais e que sem dúvida deve-se à visão do ilustre Deputado
Gerardo Renault.

Também na qualidade de relator da comissão de redação, tive a oportunidade de
dar parecer favorável ao Projeto de Lei número 928/73, enviado pelo Governador Rondon
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Pacheco, que criou o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais
- IPLEMG, que veio sanar enorme injustiça para com aqueles que detentores do mandato
de Deputado Estadual por muitos anos e não conseguindo reeleger-se, ou impedidos por
motivo de saúde, se encontravam diante da triste e séria realidade da falta de condições
financeiras para garantir o sustento próprio e de suas famílias.

O ano de 1973, igualmente destacou-se pela instalação em Minas Gerais no
município de Betim, do primeiro pólo automobilístico, com a construção e
funcionamento da fábrica da "FIAT" de Automóveis, obra da obstinação do Governador
Rondon Pacheco, através de suas metas desenvolvimentistas e que teve o seu ápice,
quando conseguiu com o auxílio da Assembléia legislativa, vencer o estado de São
Paulo na grande disputa e instalar em definitivo a indústria fabricante de veículos em
nosso Estado.

Em dezembro daquele ano, ao ensejo de seu jubileu de prata, a "Acar" de Minas
Gerais, em reunião solene, prestou-me homenagem pelo reconhecimento à minha
colaboração prestada às atividades de extensão rural no Estado, através da concessão de
um "Diploma de Mérito".

Ao ensejo do encerramento dos trabalhos legislativos de 1973, devo esclarecer
que o mesmo para mim foi por demais trabalhoso, na condição de vice-líder do governo e
participante na qualidade de relator das seguintes comissões técnicas: Redação, Economia
e obras públicas, Construção, ampliação e reconstrução de prédios escolares, Finanças,
Orçamento e tomada de contas e comissão de Saúde e Ação Social, nas quais, dediquei o
melhor de meu esforço, estudando os projetos de lei, relatando-os e defendendo nas
comissões e plenário o teor de diversos pareceres emitidos por mim.

Naquele final de ano, como paraninfo que fui dos formandos da quarta série da
Escola Municipal do distrito de Arcângelo do município de São João Del-Rei, depois de
demonstrar meu enorme contentamento pelo auspicioso fato e sintetizar que uma das
maiores riquezas que a pessoa conquista na infância, é sem dúvida a instrução, que o
prepara para a grande jornada de sua existência, no sentido de ser útil a Pátria e a sociedade,
calou-me profundamente as palavras do diplomado que representou os demais colegas e
por serem singelas, transcreverei abaixo:

DD. Autoridades presentes, caro paraninfo Deputado Nelson Lombardi, queridos
pais, prezadas professoras, caros colegas.

Grandiosíssima é nossa alegria ao completar mais uma turma de 48 série
diplomando-se na escola de Arcângelo.

O local é pequeno e poucas coisas temos que marcam a história de nossa terra
querida. É um cantinho do céu, mas, parece estar esquecido por muitas pessoas poderosas
que poderiam nos beneficiar. Estamos à espera de uma mão caridosa e que ame seus
compatriotas, proporcionando-nos possibilidades para continuar nosso curso do 10 grau.

Nossa primeira etapa está vencida e alcançamos a vitória.
Foi difícil mas conseguimos. Esperamos ser dignos deste galardão que hoje com

tanto entusiasmo aguardamos esperançosos.
Ao nosso paraninfo Deputado Nelson José Lombardi, muito agradecemos a maneira

com que nos honrou com sua presença, tão querida e benfazeja. Em vós vemos uma
grande força de vontade que nos levará sempre rentes ao caminho do progresso. Nossa
Pátria necessita de cidadãos assim. Que façam tudo para completar seu desenvolvimento.
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vós sois como um copo de cristal, sempre límpido e transparente, ou melhor, sois como
espelho no qual nos possamos mirar e assim, nele ver refletida a imagem de nossa
personalidade. Desejamos amar nossa Pátrias, seguindo os ensinamentos recebidos nesta
escola tão querida. Que Deus vós dê a luz da sabedoria, para agirdes com justiça.

Caras mestras, a vós também o nosso agradecimento, por onde andarmos, por onde
passarmos, por onde vivermos de vós lembraremos com carinho e muitas saudades. De vós
tudo aprendemos como uma criança, meiga e pura, que dá os primeiros passinhos, que
pronuncia as primeiras palavrinhas, que esboça o primeiro sorriso. Tudo fizeste para
vivermos na sociedade. Esperamos não decepcioná-las. Vós nos destes luz para clarear os
caminhos tenebrosos e difíceis. Vós sois como uma pedra para o fundo do oceano. Vós sois
como uma tocha viva a luzir na escuridão das trevas.

Queridos pais, a Deus pedimos que vos abençoe e cubra de graças vossa vida
benfeitora e amiga. Vossa alegria não será menor que a nossa ao recebermos este prêmio
venturoso. Tudo o que somos devemos a vós, pois somente à custa de grandes e penosos
sacrifícios, nos fizestes estudar. Mas, vossa responsabilidade é grande. Sacrificai-vos por
nós, e por nossos irmãos a freqüentarem as aulas. Lembrai-vos bem: Quanto mais
desenvolverem, mais terão a agradecer-vos; quanto menos receberem, mais terão a
amaldiçoar-vos. Não deixeis que vossos filhos vivam no escuro, procurando a saída, sem
que consigam encontrá-la.

Amados colegas, abandonaremos nossa escola querida, mas vos deixamos em
nosso lugar. Cuidai de nossa escola, respeitai vossos superiores e amais vossas mestras.
Elas farão de vós homens de verdade. Praticai seus ensinamentos. Émaravilhoso ter olhos
perfeitos quando tantos não tem luz. Uma mão que trabalha quando outras mendigam o
pão de cada dia. E é delas que provém tudo isto.

Agradecemos a presença de todos e peço uma salva de palmas.
Como sempre retomei com minha esposa e filhos a São João Del-Rei, para

participamos das festas de fim de ano e aproveitar para rever os amigos e eleitores no
nosso giro pela região em que fui majoritário na última eleição e logicamente para trocar
idéias com os chefes políticos, membros dos diretores e Prefeitos municipais, no sentido
de cada vez mais, dentro de nossas possibilidades, continuar a solucionar os problemas
locais, tendo como base o bem estar da população.

Meus filhos com as graças de Deus, terminaram o ano letivo escolar com grande
aproveitamento.

Sílvia, minha primeira filha, professora formada, até o seu enlace matrimonial com
o Márcio, continuava a ser uma das assessoras do meu gabinete parlamentar, exercendo a
função com enorme eficiência, principalmente no atendimento a todas as pessoas que me
procuravam, na solução de seus problemas pessoais, ou da comunidade, quando tratava
de Prefeitos e Vereadores.

O ano de 1974, iniciou-se com a eleição pela forma indireta pelo congresso nacional
do General Geisel e Adalberto Pereira dos Santos, para a Presidência e vice-presidência da
República do Brasil.
Na ocasião em declaração aos órgãos de comunicação expressei que:

"As perspectivas para a vida política e administrativa do país no governo, que se
iniciará em março, marcando a quarta etapa do governo da Revolução de 1964, deveriam
ser encaradas, principalmente para o povo como os prenúncios dos mais esperançosos,
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dado a visão administrativa demonstrada pelo general Geisel à frente dos destinos da
grande empresa estatal, a Petrobrás e acreditando inclusive que o governo deveria iniciar
o aumento da fase do diálogo com a classe política no sentido de iniciar-se a
redemocratização no país".

Realmente foi no governo do General Ernesto Geisel, que iniciou-se a abertura
política, que no governo do Presidente Figueiredo culminou com o fim da intervenção
militar, com a eleição de forma indireta de um Presidente Civil.

Embora faltando menos de dois meses para iniciar-se a próxima sessão do
legislativo mineiro em março daquele ano, as bancadas já se preocupavam com a indicação
de seus líderes para o período, que viria a confirmar-se com a indicação do Deputado
Dalton Canabrava, que seria eleito pelo MDB e o Deputado Bonifácio Andrada, mantido
na liderança do governo da ARENA. No mesmo período fui mantido como um dos Vice-
Lideres da ARENA e do governo.

Fevereiro, mês do carnaval e São João Del-Rei a capital do samba em Minas
Gerais, também considerada a cidade que promove o melhor carnaval do interior do país,
naquele ano festejou com inigualável pompa o reinado de Momo, com suas escolas de
samba e blocos desfilando na sua principal avenida.

Cerca de vinte e cinco mil turistas, de todas as partes do país e até mesmo do
exterior estiveram presentes na grande festa carnavalesca.

De longa data, os sanjoanenses já brincavam nas ruas da cidade durante os quatro
dias de carnaval.

Em 1965, quando exerci o mandato de Prefeito Municipal, fui o pioneiro na
criação do Departamento de Turismo de São João Del-Rei e com a designação de Djalma
Assis, para chefia do novo departamento. Tivemos daí em diante a coordenação e incentivo
ao evento, como também a expansão e divulgação do setor turístico na cidade de São João
Del-Rei, um dos maiores repositórios artísticos de todo o Brasil.

Em pleno festejos carnavalescos, falecia prematuramente em São João Del-Rei a
ilustre e dinâmica Vereadora Alba Lúcia Licio Lombardi, vítima de um ataque do coração.

A morte de Albinha como era carinhosamente denominada, esposa de meu primo
João Lombardi Filho, foi profundamente sentida pelos sanjoanenses.

Na reunião da Assembléia Legislativa de quatro de março, prestei-lhe saudosa
homenagem, proferindo as seguintes palavras:
"Alba Lombardi, enquanto viveu em sua curta mais operosa existência neste "vale de
lágrimas", foi dedicada e exemplar esposa mãe de família e na vida pública semelhante à
passagem de um "meteoro", deixou a marca indelével de sua dinâmica atuação de devoção
à causa comunitária, participando incansavelmente na solução de seus inúmeros e variados
problemas.

Alba foi em vida um grande e rico tesouro de ternura, não só para a família, como
também para todos que buscavam sua pessoa na solução dos mais variados assuntos,
principalmente os de cunho filantrópico e público, na luta cotidiana pela existência
humana.
. Eleita Vereadora à Câmara Municipal de São João Del-Rei, atuante e objetiva,

deIXOUnos anais daquela casa legislativa, através de proposições, projetos e indicações,
o traço indelével de sua passagem pela história sanjoanense. Estou certo portanto que a
lembrança da ilustre dama viveu e viverá, enquanto na memória de seus conterrâneos um
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louvor restar a quem com máxima dedicação serviu a Deus e ao povo."
Ainda naquele mês, participei no Rio de Janeiro, juntamente com o ilustre

Deputado Federal João Nogueira de Resende, da inauguração da Ponte Presidente
Costa e Silva, ligando o Rio a Niterói. Importante obra da engenharia brasileira, na
extensão total de doze quilômetros, com mais de 8.836 metros sobre o mar (Baia de
Guanabara).

Hoje, 19 de dezembro de 1987, o noticiário nacional divulga a demissão do
Sr.Ministro da Fazenda, o que não surpreendeu ninguém, dada a armadilha que ele preparou
para si mesmo com um mal amarrado "pacote" de fim de ano.

A decisão da demissão do Sr. Bresser Pereira, levando-se em conta a gravidade da
situação é como se, mais uma vez, a solução dos problemas nacionais tivesse de ser definida
pelo futuro ocupante do cargo, candidato ao fracasso ou a um sucesso que quase se assemelha
a uma miragem.

Trata-se a meu ver, de expectativa enganadora. É o próprio governo que tem que
fazer uma opção, pois até agora pelo que se verifica, o referido se organizou principalmente
no plano econômico.

É totalmente irrelevante sair agora em busca de mais um Ministro que tenha planos
ou ideais. Já tivemos outros nas mesmas condições e por melhor que seja um Ministro não
é senão parte de uma estrutura mais ampla. OMinistro não pode senão refletir as condições
do governo a que pertence.

Antes de termos um novo Ministro portanto, cumpre ter uma política isto é, governo.
De pouco adiantará vir um novo Ministro repleto de convicções se o próprio governo

não as tem. Finalmente, como diz o provérbio, "quem viver verá".
Bem, voltemos às "reminiscências": em 07 de março de 1974, apresentei o Projeto

de lei número 985, que declarou de utilidade pública o Atletic Clube, com sede em São João
Del-Rei.

O referido é uma das mais antigas agremiações do estado de Minas gerais, pois foi
fundado no dia 27 de junho de 1909. E desde aquela época vem prestando à população de
São João Del-Rei os mais salutares serviços na pratica sadia das diversas modalidades
esportivas.

No dia quinze de março, o General Ernesto Geisel tomou posse na Presidência da
República, em cerimônia realizada no congresso nacional.

Infelizmente em vinte de abril daquele ano, depois da realização de uma laparoscopia
efetuada pela Ruth, o resultado da biopsia realizada em um fragmento de seu fígado, pelo
Hospital das Clinicas da faculdade de medicina da UFMG, (Exame anatomopatológico),
não foi nada promissor, pois o diagnostico, foi de cirrose hepática acentuada.

Procurei imediatamente o seu médico, Dr. Dulmar de Carvalho e visivelmente
chocado, perguntei-lhe da gravidade do estado de saúde da minha afetiva esposa.

Dr.Dulmar, confidenciou-me que realmente o estado de saúde da Ruth inspirava
cuidados, mas que iria intensificar o tratamento de acordo com o diagnóstico obtido.

Diante da realidade, procurei dar conhecimento aos nossos filhos, que também
emocionalmente comovidos, juntaram-se a mim e juntos rogamos a Deus e a Virgem Maria
pela saúde da amada esposa e mãe querida.

Na ocasião, recomendei aos meus filhos reserva sobre o assunto, para não preocupá-
la e afligi-Ia em face da terrível realidade.
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o noticiário internacional divulga no dia vinte e cinco de abril, que o Presidente
Marcelo Caetano de Portugal, foi deposto pela "Revolução dos Cravos", assumindo o
poder primeiramente uma "Junta de Salvação Nacional" e em seguida o general Antônio de
Spinola é empossado no cargo de Presidente da República.

Visando as próximas eleições a realizar-se no fim do ano, a "ARENA", através de seu
diretório regional, programou diversos comícios no interior do estado.

No mês de maio, precisamente no dia três, participei da inauguração dos serviços
de energia elétrica do distrito de Caetano Lopes, município de Jeceaba, presentes à
solenidade o Deputado Federal Raul Bernardo de Sena, o Diretor Geral do Departamento
de Água e Energia, engenheiro Maurício Campos e outras autoridades estaduais e
municipais.

A importante obra foi realizada por determinação do Governador Rondon Pacheco,
atendendo minha solicitação. Lembro-me que a cerimônia foi realizada à noite na praça
pública, com a ligação da iluminação pelo Prefeito de Jeceaba, Sr. Luiz Ribeiro, ao mesmo
tempo em que eu, no palanque oficial, apaguei pela última vez um lampião a querosene,
simbolizando o fim da escuridão para os habitantes daquele distrito.

No dia seis do mesmo mês, faleceu em São João Del-Rei o Sr. Jaime Teixeira de
Castro. A ocorrência enlutou e entristeceu a comunidade sanjoanense, pois o falecido era
por demais estimado. Em particular perdi um grande amigo que em todas as horas difíceis
de minha vida política sempre esteve ao meu lado, com seu apoio e incentivo.

Ainda no mês de maio, participei em Bom Sucesso, cidade mineira, do lançamento
do livro "Histórias de Bom Sucesso" de autoria do ilustre poeta Castanheira Filho.

O mesmo, embora natural daquela cidade, por longos anos, exerceu o cargo de
tabelião do registro Civil na cidade de São João Del-Rei.

Meu saudoso pai José e mamãe Estela, nos meados do mês dedicado a Virgem
Maria, vieram a Belo Horizonte, para participarem de meu aniversário que transcorreu no
dia 14 de maio de 1974.

Naquela oportunidade meu pai disse-me que estando no Brasil a mais de quarenta
e nove anos, desejaria naturalizar-se brasileiro, pois a muito já havia concebido este país
como a sua segunda terra e o maior reconhecimento que poderia demonstrar de amor ao
Brasil era conquistar a cidadania brasileira.

Como filho brasileiro, as palavras de papai calaram fundo no meu coração e no dia
seguinte procurei e Emilia, irmã do Márcio, namorado de minha filha Sílvia, que na época
era agente de viagem e que tinha prática no assunto, para que nos orientasse no
detalhamento dos documentos necessários para que pudéssemos concretizar o sonho de
meu pai.

De acordo com o combinado, levei no dia seguinte papai à presença de Emilia
na sua Agência "Mundial Turismo" e lá chegando mais uma vez meu pai ficou
encantado com a atenção e gentileza demonstrada pela mesma, que prontamente se
ofereceu para encaminhar e agilizar os papeis necessários para obtenção da desejada
cidadania.

Devo registrar que realmente quem providenciou o encaminhamento de toda a
documentação junto a Polícia Federal e Ministério da Justiça foi a sua afetuosa amiga
Emilia, hoje minha muito amada esposa.

Tempos depois, com grande emoção papai recebeu em Brasília, das mãos do
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Ministro da Justiça, o almejado título de cidadão brasileiro.
Também em maio daquele ano, os Presidentes do Brasil e Paraguai, Generais Ernesto
Geisel e Alfredo Stroesner, assinaram a Ata de Constituição da Companhia Hidroelétrica
de ltaipú, que tinha como objetivo a construção com a parceria dos dois países, da Usina
Hidroelétrica, que hoje é a maior hidroelétrica em todo o mundo e sua barragem é um
recorde mundial no tipo de estrutura de concreto armado.

No dia 24 de maio de 1974, apresentei requerimento que foi aprovado pelo plenário
daAssembléia Legislativa, consignado voto de congratulações pela passagem do centenário
do nascimento de Antônio Gonçalves de Aquino, a transcorrer no dia treze de junho
daquele ano. O referido foi pioneiro na extração do "manganês", minério de ferro e de
bióxido de manganês no antigo município de São João Del-Rei e tinha entre os seus os
familiares, seu irmão Oscar Gonçalves de Aquino, progenitor do meu ilustre Reverendíssimo
amigo Monsenhor Almir de Rezende Aquino.

Em junho do referido ano, nos escritórios da "CODEURB", presentes o seu
Presidente Cláudio Magalhães Alves, os prefeitos Municipais Lourival Gonçalves de
Andrade e Atualpa de Oliveira, respectivamente de São João Del-Rei e Cassiterita, tive o
grato prazer de assinar, juntamente com os Prefeitos o convênio para construção de duas
pontes nos citados municípios.

Falece aos oitenta e cinco anos o Ex-Presidente da república Eurico Gaspar Dutra,
que durante o seu governo determinou o fechamento de todos os cassinos e proibiu o jogo
em todo o território nacional.

Novamente candidato à reeleição ao mandato eletivo de Deputado Estadual, nas
próximas eleições a realizar-se em 15 de novembro de 1974, em plena campanha embora
sobrecarregado com as funções de vice-líder e relator em diversas comissões técnicas da
Assembléia legislativa, procurei entrosar- me com os diretórios da Aliança renovadora
nacional dos municípios que sempre me apoiaram, com o fim de esquematizar os rumos da
nova campanha eleitoral.

Diga-se de passagem, que na maioria dos municípios, principalmente da região de
São João Del-Rei, depois de minha opção pela ARENA, tive como companheiro de chapa
o Deputado federal Dr. João Nogueira de Resende. Mas, na realidade embora reconhecendo
na pessoa de João Nogueira, um companheiro leal e amigo certo das horas incertas, nunca
obtive a contrapartida de sua parte no sentido de sermos votados também em sua região
eleitoral que tinha como pólo central o município de Conselheiro Lafaiete. Tenho a
certeza também, que não tinha sido pela sua vontade pessoal e sim pelas injunções da
política local.

Em vinte e seis de junho de 1974, prestei homenagem ao "Atletic Club" de São
João Del-Rei, da tribuna da Assembléia Legislativa, pela passagem do seu 65 aniversário
de fundação.

Como todos sabemos, principalmente nas cidades do interior existem duas
rivalidades, ou seja: A da política e a do futebol. Acontece que a minha facção política na
sua maioria torcia pelo Atletic, uma das agremiações tradicionais da cidade.

No mesmo mês de junho, por decisão do plenário da Câmara Júnior de Belo
Horizonte, em solenidade recebi o diploma de "Membro Benemérito" da entidade.

Em agosto o jornal "Tribuna Sanjoanense", no seu número 113, publicou, as
seguintes notícias entre outras:
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"Em viagem realizada recentemente pelo Prefeito Lourival Gonçalves de Andrade
a Belo Horizonte, onde foi tratar de diversos assuntos de interesse do nosso município,
através do Deputado Nelson Lombardi, foi confirmada a decisão do governo estadual em
providenciar imediatamente a pavimentação asfaltada das principais vias de acesso da
cidade de São João Del-Rei, parte não tombada pelo patrimônio histórico. Este beneficio
teve a participação decisiva do Deputado Nelson Lombardi."

"A hora e a vez do reconhecimento: Lourival Gonçalves de Andrade, nosso atual
Prefeito, tem demonstrado a sua capacidade de administrador, conseguindo unir as forças
vivas do município para se unirem a ele, em beneficio da comunidade sanjoanense.

Na área estadual e federal o Prefeito, com o entrosamento dos Deputados Nelson
Lombardi e João Nogueira de Resende tem conseguido atingir áreas nunca jamais alcançadas
em tempo algum por outros administradores.

Principalmente Nelson Lombardi, que se consagrou pela sua alta sensibilidade
nas soluções imediatas dos interesses de São João Del-Rei, sendo reconhecido como
verdadeiro e autêntico representante do povo sanjoanense no Estado de Minas Gerais e
que tem a sua vida pública sempre com os olhos voltados para solução dos múltiplos
problemas da nossa cidade e da região.

Autêntico líder, onde sua capacidade pública é reconhecida por toda a Assembléia
Legislativa e pelo próprio executivo, sendo o mais atuante líder do governo estadual na
nossa Assembléia."

Em setembro, em requerimento aprovado pelo plenário da Assembléia, efetuei
apelo ao Presidente Ernesto Geisel e ao Ministro da Previdência Social, no sentido de que
fosse reformulado o teto de aposentadoria do trabalhador rural, de 65 para 60 anos, levando-
se em conta o árduo e áspero trabalho do campo.

Também, naquele mês os meios de comunicações noticiaram que o Presidente dos
Estado Unidos, Richard Nixon, renuncia ao cargo, visando escapar do processo de
"Impeachment" movido contra o mesmo, em conseqüência do "Watergate". Toma posse
em seu lugar o Vice-Presidente dos Estados Unidos.

Em meados de setembro de 1974, a revista "Manchete", de circulação nacional,
publica artigo em homenagem à colônia italiana e seus descendentes no Brasil,
demonstrando a contribuição dos referidos no progresso e desenvolvimento de nossa
Pátria. Principalmente em São Paulo, o estado mais progressista. A influência italiana na
língua portuguesa foi enorme, a tal ponto que mudou consideravelmente a própria
pronuncia e a prosa paulista.

A revista "Manchete", juntamente com o citado artigo, estampou fotografias de
diversos italianos e descendentes, entre outros; Miguel Colassuono, Delfim Neto, Ermelino
Matarazzo, Rafael Baldocci, José Papa Júnior, Alfredo Volpi e para minha surpresa estampou
a minha também.

Novamente o jornal "Tribuna Sanjoanense" de dezenove de setembro daquele
ano, sob o título "Nelson Garante que Siderúrgica Virá", dá a notícia que a indústria do
poderoso grupo francês Nobel Bozel deverá se instalar no município de São João Del-
Rei e declara mais adiante que essas foram as afirmações do Deputado Nelson Lombardi
à "Tribuna Sanjoanense", salientando que a nova indústria haverá de dar novo alento
no setor social, com a criação de novos empregos, influindo também no aumento da
arrecadação financeira da Prefeitura Municipal, que terá condições de efetuar novas
obras, necessárias ao bem estar da comunidade e termina a reportagem com a minha
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declaração de que o governo de Rondon Pacheco, atendendo os meus apelos e de João
Nogueira, como também dos Prefeitos da ARENA, dentro das reais possibilidades tem
beneficiado os sanjoanenses com a doação do prédio do Ex- Ginásio Santo Antônio,
onde hoje funciona a Fundação de Ensino Superior de São João Del-Rei - FUNREI;
ampliação do Ginásio Estadual "Cônego Oswaldo Lustosa", construção do prédio do
Ginásio Polivalente; asfaltamento das vias de acesso dos Bairros Matosinhos e Tijuco e dentro
em breve as ruas e outros bairros, sem entretanto ferir a parte tombada pelo patrimônio histórico.

Devo esclarecer que a instalação da Indústria Siderúrgica do grupo Nobel Bozel,
realmente efetivou-se no distrito do Rio das Mortes e hoje em pleno funcionamento emprega
centenas de operários e técnicos de alto nível.

Outrossim, ainda naquele mês foi inaugurado em São João Del-Rei, o comitê da
ARENA na Avenida Rui Barbosa, com a presença do futuro Governador Aureliano Chaves,
Deputado João Nogueira de Resende, minha presença e do nosso candidato ao Senado o Dr.
José Augusto Ferreira Filho.

No dia da inauguração houve um episódio que a bem da verdade devo relatar.
Durante o almoço oferecido às autoridades, candidatos e chefes políticos presentes,

realizado no salão da sede do Minas Futebol Clube, chegou a nós a notícia que Aureliano
Chaves não viria para a inauguração e o comício programado, devido ao falecimento de um de
seus tios na cidade de Três Pontas. Devo declarar que entre os presentes houve uma decepção
geral, pois a presença do futuro Governador, principalmente no comício, era da maior
importância, devido à contínua chegada na cidade de inúmeras caravanas políticas da "Região
das Vertentes" do Estado de Minas.

Designados pelos companheiros, eu e o Célio Boucheville, este Presidente do diretório
da ARENA local, fomos imediatamente em demanda de Aureliano Chaves, que se encontrava
em Três Pontas, para convencê-lo a comparecer no comício que seria realizado a noite em São
João Del-Rei, devido a grande massa popular que deveria estar presente.

Lá chegando de automóvel, depois de mais de quatro horas contínuas de viagem,
fomos informados que o tio de Aureliano, já tinha sido enterrado e que o mesmo encontrava-
se em uma fazenda lá para os lados do município de Varginha.

Informando-nos daqui e dali, chegamos a dita fazenda e qual não foi a nossa surpresa,
quando fomos informados pelo Deputado Morvan Acayaba, um dos acompanhantes do futuro
Governador, que o referido encontrava-se repousando e que realmente devido a morte de seu
tio, tinha cancelado a sua viagem à São João Del-Rei naquele dia.

Fiz sentir ao colega Morvan que tanto eu como os companheiros do diretório ali
representado pelo seu Presidente Célio Boucheville, não concordávamos com a atitude de
Aureliano, pois o seu tio tinha sido enterrado e a luta cívica havia de continuar. Nesse momento
aparece Aureliano confirmando sua intenção de não estar presente ao comício programado e
disse mais: Que eu e os companheiros devíamos compreender que se tratava de um motivo de
força maior.

Respondi-lhe de imediato, "que apesar de respeitar seu argumento, não poderíamos
concordar com a sua ausência, pois a decepção seria enorme perante todos os representantes
políticos e eleitores concentrados em São João Del-Rei, ainda mais levando-se em consideração
que o seu falecido tio já tinha sido enterrado e portanto, o dever cívico do homem público era
evidente e não poderia ser colocado em segundo plano."

Naquele momento verificamos que Aureliano avermelhando iria explodir por estar
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sendo contrariado, mas acredito que depois de refletir por uns segundos, disse-me:
Deputado Lombardi, embora repelindo com veemência suas insinuações, regresse; e

diga aos companheiros que estarei na hora aprazada, presente ao conúcio.
E assim, realmente o futuro Governador dos llÚneiros,esteve presente e falou a multidão

aglomerada na Avenida Rui Barbosa. Foi demoradamente aplaudido.
Em dois de outubro, em requerimento apresentado em plenário da Assembléia,

efetuei apelo ao governo do Estado no sentido de procederem-se estudos com o fim de
obter-se para os escrivães de paz e de notas do Estado, melhoria de vencimentos.

Hoje dia 23 de dezembro de 1987, lendo os jornais, verifico que há exatamente
quarenta anos, o mundo entrou na era do "transistor" .A invenção permitiu passar da
calculadora manual para o computador e que revolucionou a comunicação ao colocar a
informação via rádio ao alcance de toda a população do planeta. O "transistor", pequeno
objeto milagroso, veio para substituir com enorme vantagem qualquer função executada
pelas válvulas incandescentes dos rádios e outros aparelhos de comunicações.

Outra notícia das mais importantes nos vem dos estado Unidos da América, que
divulga que uma equipe de cientistas liderados por David Page anuncia a descoberta de
um "gene" que determina o sexo do indivíduo.

Notícia preocupante é a divulgação pelos jornais de Minas Gerais no mês de
janeiro de 1988, que a reserva de "Tripuí", situada no município de Ouro Preto, poderá ser
destruída com a revogação do decreto que protege a área da reserva biologia.

A preocupação procede na medida em que cientistas e ecologistas brasileiros
afirmam que a referida reserva é a única que abriga o "Peripatus Acaccioi", um fóssil vivo
com trezentos llÚlhões de anos, contemporâneo do Dinossauro.

Retomando as anotações das "rellÚniscências" : no dia 10 de outubro de 1974,
estive presente à soleníssima concelebração, presidida por Sua Excelência Dom Delfim
Ribeiro Guedes, Bispo Diocesano, realizada às vinte horas na Igreja de São Francisco de
Assis de São João Del-Rei, em comemoração do segundo centenário da construção daquele
templo sagrado, uma das mais belas obras do barroco llÚneiro, cujo risco foi inicialmente
de autoria de Antônio Francisco Lisboa - o "Aleijadinho", modificado posteriormente
pelo seu construtor Francisco de Lima Cerqueira. A missa solene foi abrilhantada pela
participação da Orquestra da Sociedade de Concertos Sinfônicos de São João Del-Rei,
entidade que desde a sua fundação prestigia a cidade no que ela tem de mais valioso: A
sua cultura e a sua história.

Em toda campanha política, participam colaboradores e allÚgos e entre eles, existem
aqueles que pleno de entusiasmo, procuram projetar o candidato que apóiam, com o
entusiasmo de seus versos. Como exemplo, transcrevo as rimas do allÚgo Ulisses Martins
de Freitas, que na llÚnha campanha para reeleição ao mandato de Deputado Estadual em
1974, brindou-me com sua exaltação!

Conheço um eminente cidadão
cujos princípios na sua região
lhe dão brilhantes conceitos
com notável dinamismo
muitos méritos e brilhantismo
em sua terra foi Prefeito.
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Teve fases estafantes
mas seus conhecimentos marcantes
lhe dão de sobra a vitória.
É de elevadas atitudes
assim não lhe faltam virtudes
e tem a merecida glória.
Sua cidade é linda por natureza
sua gente tem candura e beleza
e é histórica por tradição
com seus princípios excelentes
exemplificando o Tiradentes
na nossa querida São João.

A sua vitória certa
o eleitor está alerta
com esse marco de euforia
o queremos na Assembléia
e teremos essa epopéia
marcada nesse grande dia.

O povo é que vai ganhar
é só saber votar
para não arrepender mais tarde
assullÚmos um compromisso
e compensaremos por isso
com a vitória do Doutor Lombardi.

Colaboração do seu amigo: Ulisses Martins de Freitas
Em plena campanha cívica, em 26 de outubro do referido ano, compareci em

companhia de minha esposa Ruth, meus filhos Silvia e Bruno, presentes também o Prefeito
de São João Del-Rei, Lourival Gonçalves de Andrade, o Bispo Diocesano Dom Delfim
Ribeiro Guedes e a Delegada de Ensino professora Maria Lígia Rodrigues Leão, na cidade
de Tiradentes, para a inauguração na Escola Estadual local e participar também da
inauguração da sala "Deputado Nelson José Lombardi".

Na ocasião discursou o prefeito daquela histórica cidade, o Sr. Luiz José da Fonseca,
que em rápidas palavras disse que a homenagem justificava-se plenamente, em razão do
Deputado Nelson Lombardi ter se empenhado ao máximo junto ao governo do Estado, no
sentido da concretização do velho sonho tiradentino, ou seja a criação e instalação da
Escola Estadual "Dom Delfim Ribeiro Guedes" .

Encerrando, agradeci comovido a homenagem, expressando que eu e llÚnha famOia
sentíamo-nos recompensados naquele momento e plenamente realizados pela certeza do
dever cumprido.

No dia seguinte em São João Del-Rei, estive presente também em companhia de
Ruth, ao banquete oferecido ao Governador eleito de Minas Gerais, Dr. Aureliano Chaves,
pela Prefeitura Municipal. O evento realizou-se no salão nobre da Prefeitura municipal,
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oferecido pelo Prefeito Lourival Gonçalves, Vereadores e autoridades comunitárias. Na
ocasião, em nome do prefeito, agradeci a presença do Governador e ao mesmo tempo fiz
sentir a sua Excelência que São João Del-Rei, como toda a região, estavam esperançosos
de que o mesmo, a exemplo de Rondon Pacheco, haveria de dar um tratamento especial a
nossa comunidade na solução dos inúmeros problemas que continuavam a afligir o seu
povo.

Encerrando Aureliano Chaves, expressou que estava percorrendo as diversas
regiões do Estado, com o fim de conhecer suas reais necessidades e estava certo que com
a ajuda dos representantes mineiros no congresso nacional, Assembléia Legislativa,
Prefeituras e Câmaras Municipais, haveria de atender e solucionar as suas principais
reivindicações.

Em princípio do mês de novembro, remeti aos amigos correligionários, pela "mala
direta", mensagem que em seguida, transcreverei solicitando apoio para minha reeleição
a Assembléia Legislativa.

Belo Horizonte OI de novembro de 1974.

Distinto amigo, Excelentíssima falU11ia,

Quase ao término de mais um quadriênio de vida pública, venho novamente à sua
presença e excelentíssima família para solicitar a distinção de seu voto a 15 de novembro
próximo, em favor da renovação de meu mandato de Deputado Estadual à Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Estes longos anos de intensa luta em favor do desenvolvimento e principalmente
na busca constante de soluções que possam beneficiar as comunidades das diversas regiões
em que o povo mineiro tem me honrado com seu voto, levam-me sem receio a mais uma
vez, submeter-me ao crivo popular.

Com a sinceridade de sempre e da mesma forma com que tenho procurado atender
às reivindicações dos amigos, volto a reafirmar minha honestidade de propósitos através
de um trabalho diário e constante, espero continuar a ser útil à comunidade, ao Estado e à
Pátria.

Certo de que serei novamente honrado com a sua preferência, aproveito para
solicitar-lhe também, que indique o meu nome ao seu grande círculo de amizade.

Agradecendo seu valioso apoio e atenção, renovo minha admiração e estima.

Cordialmente,
Nelson José Lombardi,
Para Deputado Estadual- Número 1.208.

Naquele mês, os meios de comunicações divulgam a notícia que o "VI - Sínodo
Mundial dos Bispos Católicos", discute a evangelização do mundo contemporâneo.

No dia treze de novembro, em companhia do Deputado João Nogueira de Resende,
presentes o Prefeito Lourival Gonçalves de Andrade, o Vice- Prefeito Jamil Nacif, Vereadores
e enorme presença popular, foi festivamente lançada a pedra fundamental da importante
indústria Bozel Mineração e Ferroligas Ltda., filial do grupo Nobel-Bozel, sediada em
Paris, na França. Presidiu a histórica cerimônia que realmente iniciava a construção de seu
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complexo no distrito sanjoanense do rio das Mortes, o Dr. Max Arnold Fleury, Diretor
Presidente do grupo francês no Brasil. Desejo lembrar que para a implantação da referida
indústria, que viria a aumentar o número de empregos no município de São João Del-Rei,
cooperaram arduamente entre outros, o Governador Rondon Pacheco, o Deputado João
Nogueira, o Prefeito Lourival Gonçalves de Andrade e este escriba, na ocasião exercendo
mandato de Deputado Estadual.

Naquele mês, auspiciosamente a Petrobrás anunciava a descoberta de petróleo na
Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro e que em futuro seria o local de maior
produção petrolífera do Brasil.

No dia quinze do mesmo mês transcorreram as eleições para os cargos eletivos do
Congresso Nacional e Assembléia estaduais, cujo resultado infelizmente para mim foi
realmente decepcionante, pois embora obtendo mais de dezessete mil votos, fui o terceiro
suplente no resultado geral de votação da Aliança Renovadora Nacional - ARENA.

Com a nomeação dos deputados Lourival Brasil e Mário Assad, como Secretários
de estado pelo Governador Aureliano Chaves, na realidade passei a ser o segundo suplente
da bancada arenista da Assembléia.

Confesso que para mim, no primeiro momento o resultado daquela campanha
CÍvica foi decepcionante, pois depois de mais de quatro anos de intenso trabalho na vice-
liderança do governo, nas comissões técnicas da Assembléia Legislativa, nas secretárias
do estado e no próprio Palácio da Liberdade em busca de soluções para as inúmeras
reivindicações do povo dos municípios por mim representados, não consegui reeleger-me
para o período seguinte:

Mas, depois de meditar muito e do conforto recebido da parte de minha família e
de amigos sinceros, chequei à conclusão que a luta: pela causa pública haveria de continuar,
embora em outros setores, aliado ao fato de que a vitória e o insucesso sempre fizeram
parte da vida de todo homem público que se dedica a promover o bem estar da coletividade
e portanto eu não seria o primeiro e nem o último, a sentir o amargor da derrota.

O importante ao caminharmos pela estrada da vida, quando acontecer os tropeços
é não desanimar, levantar -se e caminhar para frente, reformulando e adaptando o seu
"projeto de vida", à nova realidade. O importante repito: É não entregar-se ao desanimo e
não parar de sonhar com novos horizontes. Não culpar este ou aquele pela sua derrota,
muito menos a deus, pois ele é um adversário grande demais e você não pode controlar
todo o universo dele, mas apenas o pequeno jardim que lhe foi concedido. Desfrute-o
portanto enquanto puder ...

O Deputado João Nogueira de Resende, reeleito para mais um mandato federal,
passados alguns dias do infausto resultado por mim obtido, telefonou- me lamentando o
fato, mas comunicando-me que tinha estado com o Governador eleito Aureliano Chaves
e o mesmo tinha lhe comunicado que atendendo a seu pedido, como também de diversos
Prefeitos Municipais da nossa região, iria convidar-me para fazer parte do seu governo.

Embora ainda pouco abatido, o que é humano e lógico, mas já vislumbrando um
novo desafio em minha vida, continuei meu trabalho principalmente nas comissões técnicas
da Assembléia Legislativa, até o final de meu mandato.

Foi assim que na qualidade de relator, dei parecer favorável a diversos projetos de
lei, entre eles os seguintes: Autorizando convênio do Estado com o DNER, para
pavimentação asfaltica do trecho da estrada Ponte Nova, Dom Silvério à Vargem Linda. -
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Reforma do prédio da Escola Estadual da cidade de Aiuruoca -Autorizava a doação pelo
Estado de imóvel à Prefeitura de Poços de Caldas -que dispunha sobre a situação jurídica
de contribuinte do IPSEMG com idade superior ao limite permitido em lei - Aquisição
pelo Estado de prédio em Monte Sião para instalação do Ginásio Estadual "Provedor
Teófilo Tavares Paes" -Aprovando protocolo do Estado com a empresa Celanese do Brasil,
para instalação de fábrica de fibras de poliéster em Poços de Caldas - Aprovando convênio
celebrado entre o Ministro da Saúde e o Estado, para execução de projeto na área de
alimentação, saúde e nutrição -projeto de lei do governo do Estado, que fixa a receita e a
despesa para o exercício de 1975 - aprovando projeto de lei, que concede estímulos
fiscais para instalação e funcionamento em Minas Gerais de hotéis, pousadas, camping e
outros estabelecimentos congêneres -Autoriza aval do Estado para novas empresas que se
instalarem em Minas gerais e necessitem de empréstimos financeiros externos até o limite
de duzentos milhões de dólares - aprova projeto de lei, que dispõe sobre a estruturação do
quadro de cargos da policia civil e militar - Autoriza o Estado a doar imóvel à campanha
nacional de escolas da comunidade - CNEC, para instalação de escola na cidade de
Mercês - Aprova projeto de lei que autoriza o poder executivo a dispor sobre atualização
dos proventos de aposentadoria do quadro de seus servidores.

Em dezembro de 1974, entre outros recebi mensagem do estimado Márcio Flávio
de Freitas, meu futuro genro, que muito comoveu-me e portanto não poderia deixar de
registrá-la:

Ao Deputado Nelson Lombardi e fanulia, apresento sinceros votos de um Feliz
Natal e próspero Ano Novo. Aproveito a oportunidade a nós tão significativa, para renovar-
lhe, nesta difícil hora de transição minha solidariedade, expressando-lhe minha convicção
de que uma derrota em várias vitórias, onde se fez muito mais um protesto que lhe acolhe
consciente, não deve ser considerado um julgamento definitivo de obras de um homem
público.

Sinceramente,
Márcio
Dezembro de 1974.
Na qualidade de paraninfo, por ocasião da solenidade de formatura das

professorandas do Colégio Tiradentes de São João Del-Rei, pronunciei as seguintes
palavras:

Minhas Afilhadas:
Nada poderia ser mais grato, nada mais fundo me comoveria do que este vosso

convite para paraninfá-Ias, neste dia maravilhoso de vossa formatura e no justo momento
em que através do oficio da santa missa, recebereis as bênçãos de deus para o início da
Vossa carreira de mestras, cujo caminho será trabalhoso mas ao mesmo tempo sublime e
honroso.

Amante da simplicidade e apologista da verdade, procurarei falar-lhes com o
coração e com ele ungIrei meus conselhos, certo de que sejam eles como uma oração

fervente, para vos, plantar no animo a fé que não conhece dúvida, a fé em Deus e a fé no
bem, a fé em tudo aquilo que leva a pessoa humana ao caminho do bem, que lhe purifica
os erros, que lhe aperfeiçoa o sentido da vida, fazendo-o viver no alto, como no topo das
montanhas, onde o ar é mais puro, o céu mais azul e se pode olhar mais ao longe.
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Mas, se hoje chegamos minhas prezadas afilhadas a este dia maravilhoso de vossa
formatura, cabe a todos nós primeiramente, agradecer aos vossos pais e aos vossos mestres.
Os primeiros pela compreensão do mundo moderno, cientes da necessidade de educar
seus filhos, tomando-os úteis à sociedade e a Pátria. Aos estimados mestres, pela sua ação
durante tantos anos, procurando com dedicação ensinar aos seus alunos, a luz do saber,
que instrui e dignifica, preparando-os para o honrado exercício do magistério.

Aos Senhores pais e mestres portanto, neste momento a nossa homenagem e o
nosso profundo respeito.

Com comovida ternura, ouvimos o verbo primoroso de vossa representante, que
afetuosamente deu-nos uma demonstração de apreço, exaltando-nos e ao mesmo tempo
confundindo-nos na nossa simplicidade de homem público, acostumado ao cumprimento
do dever.

A todas de coração, "muito obrigado".
Distintas Afilhadas:
A carreira que escolhestes é sem dúvida trabalhosa e ingrata, embora sublime e

heróica, pois trata-se do sacerdócio do magistério.
A vossa responsabilidade na atualidade é das mais sérias, pois o mundo atravessa

uma fase de inquietação e de profundas reformas, cujas incompreensões muitas vezes
chocam e preocupam a sociedade, mas cremos que tudo será levado ao bom termo, se
nos baseamos sempre em princípios, que consideramos angulares para a humanidade ou
seja:

A prática do bem comum, no sentido de valorizar a pessoa humana, dentro de
sadia política cristã.

Cresce caras afilhadas, como já disse, a vossa responsabilidade no Brasil de hoje,
que se desenvolve procurando sair a custa de enormes sacrifícios, o qual necessita da
compreensão popular, da condição anterior de nação subdesenvolvida.

Reconhecemos que a política internacional do petróleo tem ocasionado em todos
os recantos a alta do custo de vida, países como a Inglaterra, Itália e a nossa vizinha
Argentina, vivem verdadeiro estado de calamidade pública e nesse sentido há de se
reconhecer que apesar de sofrimentos, também as conseqüências e os reflexos da atual
crise internacional, no Brasil existe graças ao governo da revolução, paz, tranqüilidade e
segurança para o trabalho.

Estamos também conscientes que muitas metas governamentais, apesar de bem
intencionadas devem ser reformuladas e popularizadas o quanto antes. Mas estamos certos
que o Brasil e o seu povo caminha para um futuro de nação desenvolvida e respeitada
entre as demais, graças ao amor e patriotismo de seus filhos.

Os mineiros também em futuro breve farão justiça ao ilustre Governador Rondon
Pacheco, que sem alardes recuperou as finanças deste Estado, de outro lado imprimindo-
lhe a marca do desenvolvimento, principalmente industrial, através da implantação do
primeiro pólo automobilístico ou seja a fábrica de automóveis "FIAT" e tantas outras,
como a "TEREX" da GM, "KRUPP", etc.

No plano municipal, após 1964, administrações sucessivas tem procurado dar
solução aos complexos problemas comunitários. Caminha-se portanto para o
desenvolvimento, seja no plano educacional com a criação de novas escolas superiores,
seja no plano técnico educacional com inauguração dentro em breve do Ginásio
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Poli valente, como também no plano industrial com a implantação de novas empresas a
exemplo do grupo francês que irá fabricar produto pioneiro no Brasil, ou seja o cálcio
sílica, material altamente exportável. Diga-se de passagem que o aumento do nosso
parque industrial representa novas fontes de riqueza, mas principalmente de novos
empregos, problema social dos mais cruéis dos municípios do interior.

Neste momento, instala-se no município canteiros de obras da nova ferrovia Belo
Horizonte - São Paulo, que virá beneficiar sobremaneira esta histórica e futurosa região.
"Refiro-me a Ferrovia do Aço."

A atual administração municipal de Lourival Gonçalves de Andrade, já iniciou
nos bairros mais necessitados a pavimentação asfaltica das vias públicas, a melhoria do
abastecimento da água potável nos distritos e na periferia da cidade.

Graças portanto à visão, dedicação e compreensão administrativa do nosso atual
Prefeito Municipal e de sua equipe de trabalho, São João Del-Rei procura reconquistar
lugar de destaque no Estado.

Daí caras professoras, a vossa enorme responsabilidade no sentido de arrancar
almas da ignorância, iluminar espíritos imersos em trevas, semear nas consciências juvenis
o amor, a virtude ao bem e ao trabalho, verdadeiro programa de apostolado, dos mais
elevados a que alguém se possa entregar.

Vossas carreiras, distintas afilhadas, serão cheias de espinhos e dificuldades, mas
lembrai-vos de que a infância, matéria prima da humanidade, está à vossa espera e sei que
vossas almas se encherão sem dúvida de coragem jubilosa, na ânsia de lutar contra a
ignorância e contra a escuridão.

Sereis o anjo da guarda das crianças que vos esperam, ensinando-lhes o rudimento
do saber, guiando-lhe os passos ainda temerosos nas sendas da virtude, aconselhando-as
nas suas dúvidas, advertindo-as nas suas falhas. Sereis finalmente escultoras de almas,
arrancando do bloco ainda informe que é o infante, a imagem do homem integral, do
cidadão útil à família, à sociedade e à Pátria, enfim, formando o homem do amanhã, o
homem para servir o Brasil e o seu povo.

Fazei portanto, minhas distintas afilhadas, formosos todos os dias que a fortuna
divina, prosperamente vos conceder, não deixeis apagar a chama do ideal traçado, pois
com a poesia dos sonhos, cada dia de aula, brevemente terá o seu encantamento e em cada
aluno, como flor tenra, haverá um aroma ainda não sentido.

Muitas vezes caras afilhadas, entramos a pensar que a vida é como um rio, que rola
suas águas para o mar infinito. Era um veio pequeno acorrer manso na sombra, mas cresceu
e engrossou e lá vai serpenteado pelo bosque. Agora toma vulto, desliza, se espraia
remansando como um lago; às vezes impetuoso é torrente que alaga os campos, ruge no
fragor das cachoeiras, se despenca das alturas e meandra pelos vales até desaguar no
oceano. Nem sempre porém, no extenso trajeto, vem as águas a perder com os enxurros do
caminho, a pureza cristalina da fonte primeira.

Minhas jovens afilhadas; uma bela vida consciente do dever cumprido é assim
como este rio, que atravessando as longas terras, entra imaculado e transparente no estuário
da límpida corrente que brotou das montanhas, a sombra amena das árvores, o cantar dos
pássaros e onde cresce a exuberância silvestre das orquídeas.

Aceitai pois caras professoras as nossas mais sinceras congratulações e respeitosOS
parabéns, neste justo momento, em que acabais de receber o vosso láureo, pois é sem
dúvida um dia de festa e emoção para a nossa comunidade.
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Ide portanto, com as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora do Rosário cumprir com
o vosso dever, para no final, desprendidas e certas do dever cumprido, como prêmio
relembrar sábio provérbio filosófico.

"No final de tua vida se procuras um monumento para tua obra, olha ao redor e
havereis de verificar e sentir que a obra de cada um é a tua própria obra."

No dia oito de dezembro, "Dia da Cidade" , em que se comemorou o seu 2610

aniversário, em companhia de Ruth, meu pai José e Waldemar meu sogro, participamos na
Igreja de São Francisco de solene pontifícia, oficiado pelo Bispo Diocesano e à noite
houve o encerramento das comemorações pelo Prefeito Lourival Gonçalves de Andrade,
com um concerto de gala pela banda de música do Batalhão de Tiradentes, cujo
Comandante na época era o Coronel Sidônio Barroso.

Naquele mês, o satélite americano "Marines 1O" transmite para a terra as primeiras
fotos detalhadas da superfície dos Planetas Vênus e Mercúrio.

Natal de 1974, nessa data em que o mundo cristão renova e comemora o nascimento
do Menino Jesus, participei juntamente com minha esposa e filhos, da tradicional ceia
que todos os anos meu pai fazia questão de oferecer aos seus filhos e netos.

Naquela noite maravilhosa em que em toda a parte do mundo os sinos estavam
repicando para anunciar o nascimento do filho de Deus, recebi duas expressivas mensagens
que muito me confortaram e que demonstraram que a minha luta para constituir família, criar
os filhos em companhia da adorada Ruth e finalmente promover dentro das minhas
possibilidades o bem comum, foi válido. A primeira mensagem, de parte de minha saudosa
esposa Ruth e a segunda de minha filha Elizabeth em nome de seus irmãos e cujos termos
passarei a transcrever:

Dia 25 de dezembro de 1974.

Querido,
Neste dia em que comemoramos o Dia de Natal, festa da família, nada mais posso

desejar-lhe do que meu amor sem fronteiras, meu carinho e minha solidariedade em todos
os momentos e instantes de sua vida.

Juntos haveremos de conseguir todos os nossos ideais, para a felicidade de nossos
filhos, que são tudo de mais precioso que temos.
Meu abraço e fé em Deus, que não desampara ninguém. Beijos,
Ruth.

"Nosso Pai"

"Nesta noite abri a janela e percebi o céu ... Era uma massa escura e sem brilho ...
Foi aí que percebí que as estrelas eram belas e necessárias ... Eram a beleza da

noite.(Eu nunca havia enxergado a beleza das estrelinhas.)
Toquei meus dedos ... Senti meu "ser" ...

Eu era dona de meu corpo. E como ele era misterioso. ( E eu nunca havia enxergado
o mistério do meu ser.)

Percebi então que tudo é assim.
Aquilo que temos ao nosso redor constantemantente, quase nos passa despercebido.
Porque hoje é dia do amor.
Porque o ano finda lentamente ... Em minha mente tudo começa a desfilar como se
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eu assistisse um show de coloridos seres.
Os seres do meu dia a dia ... As paisagens onde vivo.
Surge então uma figura que ainda permanece embaçada ...Mas já sou capaz de

reconhecer sua voz e seus gestos ...
Ele fala de amor em palavras bonitas.Muito ricas de significado, é um poeta ...
Reconheço aos poucos seu olhar ... Azul e profundo ... Brevemente inquisidor.
Meu papai ... Um homem inteligente ...
Forte nas batalhas ... Doce e sonhador ao falar dos sentimentos.

Um homem admirável que nós seus filhos amamos bastante e amaremos eternamente
Papai ... É aqui o seu refúgio de amor ... Aqui conosco ... Onde o amamos ~em

distinção.
?nde sempre o veremos como o herói que sempre foi.
As vezes não expressamos como és necessário para nós, isto porque o temos bem

próximo ... Assim como lhe contei das estrelas na noite.
Mas hoje, é o dia ... E o momento de falar do nosso amor.
Papai você é o herói, mas, não só nosso ... Mas de muitas pessoas ...Você soube tirar

sua vitória nas pequenas coisas.
Sua vitória continuará sempre meu pai ... Através das coisas que você realizou para

o bem estar de parte da humanidade.
As coisas que você fez ... São os seus troféus.

Através delas será sempre vista sua imagem de homem idealista.
Tudo que você fez foi do melhor modo possível e é por isso que tudo permanece ...

Nada se apaga.
Continue a cumprir sua missão ... Deste mesmo modo ... Idealista ... Certeiro ...

Objetivo.
Mas quando se tratar de amor ... Venha até nós ... Seus filhos e esposa. Somos pessoas

que o amaremos até o fim de nossas vidas e o teremos sempre como o nosso herói de olhar
"Azul Profundo".
Saiba que suas batalhas serão sempre nossas também, porque fazemos parte de você ...

Vamos em frente ... Todos bem juntos ...
Quiséramos ser tão poeta quanto você meu pai, para em palavras mais belas

podermos te desejar ...

Feliz Natal! ! ! Seus filhos e esposa.

Em fins daquele mês, participei em noite de autógrafos patrocinado pela Academia
de Letras de São João Del-Rei do lançamento do livro "São João Del-Rei na Crônica" de
autoria do acadêmico Tenente Gentil Palhares, meu estimado amigo. '

Também no final de dezembro, em assembléia geral da Aliança Renovadora
Nacional de São João Del-Rei, fui eleito Presidente do diretório local, para biênio 1975 a
1976.

. Quando o insucesso, embora momentâneo nos bate a porta, o conforto das pessoas
amIgas tem um efeito moral por demais afetivo e logicamente nos ajuda sobremaneira
anos conscientizar e incentivar a continuar na luta que nos propusemos como objetivo de
nossa existência. Daí transcrevo com muita saudade o cartão que na ocasião recebi, entre
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outros, de minha particular amiga, mãe da Emília e do Márcio, que em futuro por obra e
graça de Deus, viria a ser minha estimada sogra.

Prezado Sr. Nelson.
Fiquei satisfeita com tua carta. Venho respondê-la. Espero que estejas conformado,

pois o que aconteceu foi vontade de Deus e não devemos ficar tristes, porque tudo que ele
faz é bom.

Por isto vamos nos alegrar com o Natal, e rezar para vir coisa melhor. São os votos
que desejo para o senhor e toda a família.

Da amiga sincera, Augusta.
Com o coração pleno de alegria, faço votos de bom Natal e feliz Ano Novo. 23 de

dezembro de 1974.

No dia 03 de janeiro de 1975, em cerimônia religiosa celebrada pelo ilustre e
Reverendíssimo Monsenhor Almir de Rezende Aquino, na igreja de Santo Antônio da
cidade de Tiradentes, foi realizado o enlace matrimonial de nossa querida filha Suzana,
com o jovem Arnaldo Vidal Leite Ribeiro, filho do Dr. Sílvio e Lilia Vidal Leite Ribeiro.

Os padrinhos de parte da noiva foram o Deputado João Nogueira de Resende e sua
esposa Dona Elma, como também o Prefeito Lourival G. de Andrade e sua esposa Dona
Maria José.

O primeiro enlace matrimonial de uma de nossas filhas foi realmente comovente e
lembro-me bem que a Ruth, como em geral toda mãe, durante a celebração da santa missa,
comovida, deixou que de suas faces lágrimas rolassem, em sinal de grande afetividade. E
a emoção foi ainda maior durante o pronunciamento das belíssimas palavras aos presentes
pelo Rev.mo Monsenhor Almir.

A mensagem de monsenhor Almir, foi tão erudita e afetiva, que não poderia deixar
de transcrevê-la em seguida:

Dia 03 de janeiro de 1975, na Matriz de Tiradentes.
Casamento de Suzana e Arnaldo.

A história bíblica sempre se envolveu da misteriosa presença de Deus, a vocação
ou chamado ao matrimônio: Abrão e Sara, Tobias e Sara, Isac e Rebeca, Jacó e Lia, Booz
e Ruth, Zacarias e Elizabeth, Joaquim e Ana, José e Maria, sempre o mistério da presença
divina ... Há 250 anos que esta Paróquia de Santo Antônio da Vila de São José Del-Rei
(1724) vem repetindo e reproduzindo na celebração de tantos casamentos que aqui, por
direito ou escolha, inspirada na tradição religiosa, devoção a Santo Antônio, gosto artístico
e cultural etc., se realizam com pompa e magnificência ou na simplicidade litúrgica do
concilio Vaticano H. Também as famílias Lombardi e Ribeiro - Vidal Leite Ribeiro e
Castanheira, Almeida Neto escolheram o mais lindo templo barroco de Minas Gerais para,
no clima temperado e bom, silencioso, meditativo e acolhedor, ouvir o eco da presença
divina bater-se no contraforte desse milenar morro de Santo Antônio.

Para compreender-se o presente é preciso escutar o passado. O mundo de hoje
exige uma visão nova da vocação ou chamado ao matrimônio.

Daí a necessidade da revelação divina (Bíblia) e do magistério da Igreja de Cristo:
Luz dos Povos - "Lumen Gentium" - A Igreja no Mundo de Hoje -"Gaudium Et Spes" e
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"Humane Vitae", bem assim a necessidade do patrimônio moral familiar, rico de experiência
e exemplo legados pelos abençoados pais de novas famílias.. .

Do magistério da igreja aprendemos que o "Amor conjugal expnme a sua
verdadeira natureza e nobreza, quando se considera na sua fonte suprema Deus é o amor",.

O matrimônio não é feito do acaso ou produto de forças naturais inconscientes: E
uma instituição sapiente do Criador, para realizar na humanidade o seu desígnio de amor.
Mediante a doação pessoal recíproca que lhe é própria e exclusiva. Os esposos tendem
para a comunhão de seus seres, em vista de um aperfei~oamento ~útuo pesso~l, para
colaborarem com Deus na geração e educação de novas vIdas. DepOIs, para os batIzados,
o matrimônio reveste a dignidade de sinal sacramental da graça, enquanto representa. a
união de Cristo com a igreja.

Nesta perspectiva, surgem as notas características do amor conjugal entre esposos
cristãos:

Amor Plenamente Humano. Espiritual e sensível.
Amor Total: Forma especial de amizade pessoal sem reservas indevidas e cálculos

egoístas.
Amor Fiel e Exclusivo até a Morte: Fidelidade difícil, mas nobre e meritória,

ninguém o pode negar .0 exemplo de tantos esposos através dos temp?~, diz que ela é
consentânea com a natureza do matrimônio, mas, além disso, fonte de felICIdade profunda
e duradoura.

Amor Fecundo: Destinado a continuar-se, suscitando novas vidas.
E agora a minha palavra se dirige mais particularmente àqueles que me deram a

honra e alegria de participar da celebração de seu casamento - Suzana e Arnaldo - QU,e
Deus chamou para servi-lo no matrimônio. Quero deixar-lhes um ramalhete de flores da fe,
esperança e amor. Prefiro tomar os conselhos autorizados do Santo Padre aos esposos
cristãos:

"Lembrem-se de que a sua vocação cristã, iniciada com o batismo, se especifica e
se reforça com o sacramento do matrimônio. Por ele os esposos são fortalecidos e como
que consagrados para o cumprimento fiel dos próprios deveres e para atuação da própria
vocação para a perfeição e para o testemunho cristão próprio deles. Foi a eles que o Senhor
confiou a missão de tomar visível aos homens a santidade e a suavidade da lei que une o
amor mútuo dos esposos na sua cooperação com o amor de Deus, autor da vida humana.

Não pretendemos diz o Santo Padre, esconder as dificuldades por vezes graves,
inerentes à vida dos esposos cristãos; para eles também é estreita a porta e apertado o
caminho que conduz à vida. Mas a esperança, precisamente, deve iluminar o seu caminho,
enquanto se esforçam corajosamente por viver com sabedoria, justiça e piedade no tempo
presente, sabendo que a figura deste mundo passa. Envidem os esposos pois os esforço~
necessários apoiados na fé e na esperança que não desilude, porque o amor de Deus fOI
difundido nos nossos corações pelo espírito que nos foi dado, implorem com oração
perseverante o auxílio divino, implorem a proteção material de Maria e providente de São
José, abeirem- se, sobretudo pela Santa Eucaristia, da fonte da graça e da caridade. E, se,
por ventura o pecado vier a vencê-los, não desanimem, mas recorram com perseverança
humilde à misericórdia divina que é outorgada no sacramento da penitência".

Assim poderão realizar a plenitude da vida conjugal descrita pelo Apóstolo Paulo:
"Maridos, amai as vossas mulheres tal como Cristo amou a Igreja ... A mulher, por sua vez,
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reverencie o seu marido". Sendo a missão do matrimônio o mais perfeito e fecundo diálogo
humano, termino esta ligeira reflexão com o feliz casal Suzana e Arnaldo num diálogo
entre a montanha e a planície.

~ 'lanfdt Jala
Quanto te quero e te desejo ...
Amo-te tantas mil vezes.
Quantas galguei tuas estradas para ver-te.
Para ver-te galguei penhascos e penedos.
Revolvi brenhas e sondei vaus.
De teus altos cumes pude descortinar
um mundo mais belo e risonho
com árvores que frondejam e flor que desabrocha.
Pude saborear os teus frutos sazonados e doces:

Uvas, pêras, laranjas, maçãs e ameixas,
Cheirar os teus rosmaninhos macerados e olentes.
Que saudosos crescem em teus recônditos
e não mais servem para as Semanas Santas
de tuas Igrejas e Catedrais Barrocas.
Em contraste aberto com as novas liturgias.

E multicores carnavais.
Saciar a minha sede ardente
em tuas águas cristalinas como
os véus de noivas que sorriem
e cantam aleluias e hosanas
ou como os sudários de Cristo.

Pintam canções que fazem chorar
lembrando hospitais, exílios, santas casas e
cárceres. Com o nome de Santa Margarida,
Casa de Saúde na paz ou na guerra.
Para respirar o teu ar puro e vitalizante.
Para invadir o teu silêncio misterioso
Pelos matagais e socavões obscuros.
Chamei a minha eleita, aos ais, pelos monturos,
Longo tempo, fiquei só, a errar entre escombros.
Vi que nova missão eu tinha sobre os ombros
Andei a perscrutar os teus segredos íntimos
A sondar as tuas riquezas interiores:
O ouro do amor, a prata da fidelidade
Teus minérios energéticos e singulares.
Vi os teus minérios que dão liga
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E são cobiçados pelas multinacionais,
Aproveitados em parque industriais
e siderúrgicas fumegantes
que alegram a vida dos homens
dando, agora, trabalho para os braços
e pão, tenda e fogo para os lares.
Vim para buscar, no cume da montanha,
na ermida branca a dádiva que eu sei
necessária aos átrios de minha vida.

fala a montanha
Quantas vezes sentir a tristeza
De minhas brenhas, penhascos, recôncavos e sombras.
À vertigem das alturas, prefiro a calma das planuras,
A segurança de tuas relvas, pampas e marnéis.
Vou descer como cascata cristalina
"que vive a sorrir e a cantar"
para tomar mais verdes tuas esperanças
e mais azuis tuas vitórias,
levando o rubro ao fruto do café
e olor para sua bebida,
que falta à sua flor cultivada,
perto das baías e enseadas,
pelos antepassados de teus avós.
Espero transfundir em ti,
a planície, as vozes dos riachos,
das catadupas que desprende, de mim,
num anseio de encontrar-te e contigo viver
para contemplar o volume enorme
das tuas grandes águas.
E ouvir o canto chão do Rio das Mortes
e do Rio Grande transformado
em maviosos corais e maravilhosas orquestras.

Das tuas águas na Foz do Iguaçu,
feita Teatro Municipal de São João Del-Rei,
onde nasci ouvindo Lonherngrin, Sonho de Valsa,
Tanhauser , viúva Alegre e Parsifal.
Desço para ouvir em tua grande platéia verde jante
as vozes dos mineiros que, lá vivem trabalhando.

E cantando "Minha Sanfona" de Vicente Valle
E a "Canção do Regimento Tiradentes" de Cavalcanti
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Na construção de uma Pátria grande e promissora.
Espero lá encontrar pepitas preciosas,
Aluviões do ouro de minhas entranhas,
Da casa de meus pais e dos teus.
No litoral espero ouvir,
O marulho das grandes águas,
De nossos pais a vitória ( E porque não dizer as mágoas)
Que acalentem os sonhos deste dia.
Levar-te-eis os humos fecundantes
E fertilizantes que descem das encostas
Da Serra do Lenheiro,
Levadas pelas nuvens que chovem o justo
que nos une e conosco permanece do Nata!
até o "Iam Advesperascit"
no murmúrio ancestral das eras mortas,
que dos teus languores tu te reconfortas.
Levar-te"eis a fecundidade para os teus
Prados e vergéis
Pampas e marnéis

Vendo o teu peito
No amanho
Do rebanho
A ti confiado.
Encher-te-ei de alegrias e de esperança
Toda a planície onde vives
E contigo se parece
De alegre, calmo, tranqüilo e carinhoso.
Verei, feliz o colorido de tuas flores,
As cambiantes de teu verde.
Na variedade de tons alegres
E tristes dos sinos da montanha
E na harmonia do nosso lar
Cheio de sonhos e esperanças.
A planície diz a montanha:
"Ouve: Contigo certo alguém conversa,
numa longínqua música dispersa,
frêmitos, filtros, sons, silêncio, o alma
enquanto à estrela vesperal descansas
nutrem-te os evos de rememoranças
e a fronte esflora-te uma destra espalma"

montanha fala:
"L' aura é serena, la luna piena, I' onda beata.
Canta o'sirena, canta o'sirena Ia serenata.
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'lanícít fala:
Suzana! Suzana!
Curitiba-Londrina
Paranavaí -Apucarana

"Reminiscências" NELSON JOSÉ LOMBARDI

Retomando as minhas memórias, ainda no início de janeiro de 1975, no conforto
de meu lar e convívio de minha esposa e filhos, aproveitei para efetuar um balanço do
resultado do trabalho realizado nos quadriênio 1971 a 1974, durante o exercício de meu
mandato de Deputado Estadual.

Obras realizadas pelo governo Rondon Pacheco, através da atuação dos Deputados
Nelson Lombardi e João Nogueira de Resende:

Ao jovem e feliz casal, Suzana e Arnaldo e aos seus progenitores, Nelson -Ruth
Lombardi, in memória Sy Ivio Doctoris Vidal Leite Ribeiro, Opus Dedicat, Monsenhor
Almir de Rezende Aquino.

Hoje 17 de janeiro de 1988, enquanto escrevo as anotações das minhas
reminiscências, com o rádio ligado, verifico pelas notícias que o governo parece convencido
de que há necessidade de se melhorar com urgência a sua imagem perante a opinião
pública do país, partindo para uma campanha publicitária de larga envergadura.

Assessores da presidência da república chegam mesmo a confirmar que há
preocupações com o que se chama de "pessimismo reinante" que precisa ser eliminado o
quanto antes.

Há dias, segundo informaram os jornais, o presidente José Sarney decidiu convocar
para uma reunião os Presidentes das três maiores empresas estatais, como Petrobrás, Caixa
Econômica Federal e Banco do Brasil, a fim de fazer-lhe recomendações especiais em
tomo de dar maior ênfase as atividades governamentais.

Acredito que o governo está certo em se preocupar com a onda de pessimismo e
mesmo descrença que hoje infelizmente domina o país.

Estamos na realidade vivendo dias de crise muito séria, com a população
enfrentando uma inflação galopante que está quase chegando à casa dos quarenta por
cento ao mês (40%), enquanto o desemprego bate à porta dos brasileiros, os partidos
políticos não se entendem e os aumentos de preço de produtos e serviços públicos sobem
a cada dia.

No entanto, enquanto tudo isso ocorre, o governo vacila, se omite, chega a recuar
quando se espera uma ofensiva e se licencia, quando mais é aguardada a sua vez.

Creio que, antes de lançar campanha para tomar sua imagem mais positiva perante
os brasileiros, a administração federal não deveria esquecer-se de que, ao lado desse
trabalho, devem surgir medidas enérgicas e eficazes de combate a inflação, a corrupção,
ao déficit público e ao desemprego, ingredientes necessários para retomada da credibilidade
e do desenvolvimento do país.

Outro problema entre os inúmeros que afligem os brasileiros é o da aposentadoria.
Nos países de elevado nível de renda e de alto índice de civilização, as pessoas

aposentadas merecem total consideração. Os idosos aposentados, que procuram assistência
médica e hospitalar, obtém completo atendimento, sem que seja necessário qualquer
convênio, pois o custo é pago pela fonte pagadora oficial e o melhor, nesses países não
existe nada parecido com: lAPAS, INAMPS ou INSS e a sua terrível burocracia.

O idoso aposentado também goza de isenção total do imposto de renda, pois o
conceito generalizado nos países desenvolvidos é o de não cobrar-se imposto de renda
sobre proventos de aposentadoria.
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Jão João !lltl-Bti:
Doação pelo Estado do prédio do antigo Ginásio Santo Antônio à fundação de

ensino de São João Del-Rei, patrimônio orçado em mais de três milhões de cruzeiros.

Reforma pela CARPE e ampliação com a construção de Praça de esporte do prédio
do grupo escolar "Euclídes Garcia de Lima", obra orçada em mais de quinhentos mil
cruzeiros.

Asfalto da Avenida Josué de Queiroz, parte do Bairro Chagas Dória até encontro
com Avenida Leite de Castro, através do DER.

Acesso asfaltico, do Bairro São José Operário à Rodovia São João Del-Rei -Lavras.

Ginásio Poli valente cujo prédio está em construção e representa investimento em
São João Del-Rei de mais de três milhões de cruzeiros. E que deverá denominar-se
"Governador Milton Campos" conforme projeto de lei de minha autoria.

Reabertura do escritório de vendas de produtos e máquinas agrícola da CAMIG.

Verba de cento e sessenta mil cruzeiros para em convênio da Secretaria da educação,
CARPE e Prefeitura municipal, realizar-se o término da construção do novo prédio do
Grupo Escolar "Tiago Pimentel" .

Ampliação de cinco salas do Colégio Estadual "Cônego Oswaldo Lustosa" e
início da reforma do grupo Escolar João dos Santos; convênio entre Secretaria da Educação,
CARPE e Prefeitura Municipal, obras orçadas em mais de quatrocentos mil cruzeiros.

Construção em convênio Secretaria de obras Públicas e Prefeitura Municipal da
ponte sobre o "Rio dos Moinhos" no distrito de Arcângelo.

Verba de vinte mil cruzeiros, doada à Prefeitura Municipal, pela Secretaria de
Indústria e Comércio e Turismo, a título de auxílio na divulgação do "Carnaval"
sanjoanense de 1974.
Atos políticos, como nomeação de Delegado Municipal de Polícia, Juiz de Paz, etc. da
sede e dos distritos.
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J~r~aba:
Construção da ponte sobre o "Rio do Peixe", em convênio Secretaria de Obras

Públicas e Prefeitura Municipal.

Construção de ponte sobre o Rio da Barra, com o Rio das Mortes pequeno.
Nazareno:

Construção da extensa ponte sobre o "Rio das Mortes", ligando a Mineração à
Mercês de Água Limpa, em convênio entre Secretaria de Obras Públicas, Prefeitura
Municipal e auxílio da Companhia de Estanho de São João Del-Rei.

Acesso asfaltado da rodovia São João Del-Rei, Lavras para o IATE CLUB
CAMARGOS.

Reforma e ampliação do prédio do Grupo Escolar Basilio de Magalhães, em
convênio Secretaria de obras Públicas, CARPE e Prefeitura Municipal.

Construção da Ponte sobre o Rio Taboães.
Mobiliário para Unidade Sanitária e reforma do prédio.

Jão Jiago:
Construção da Ponte na chegado do Distrito de Mercês da Água

Limpa, obra da Secretaria de Obras Públicas.
Unidade Sanitária, construção Prédio local.

~~s~nd~tosla:
Projeto de acesso rodoviário, em concorrência pelo DER, o qual, ligará a sede do

município à rodovia MG-6.
Construção de uma ponte pelo DER em rodovia inter-municipal no valor de

quarenta mil cruzeiros.

'rados:
Eletrificação do Distrito de "Vitoriano Veloso" em convênio DAE e Prefeitura

Municipal.

Inlr~ ~ios d~minas:
Construção da Ponte sobre o Rio Camapuan.
Contorno rodoviário da cidade construído e asfaltado pelo DER.
Mobiliário para a Unidade Sanitária local.
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Eletrificação do Distrito de Caetano Lopes.
Construção da ponte sobre o Córrego dos Mamões de vinte e cinco metros de

comprimento.

'i~dad~ do ~io 'rand~:
Construção de ponte pelo estado sobre o Rio Grande, com noventa metros de

comprimento.
Obras incluídas no plano de obras para 1975:

~ilápolis:
Construção pela CARPE de novo prédio escolar.

Jonsuusso:
Construção de uma ponte de concreto aramado.

tarmópolis:
Reversão em favor da Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, de terreno

anteriormente doado ao Estado de Minas Gerais, com o fim específico de no referido ser
construído Colégio estadual e que infelizmente depois de mais de cinco anos, de acordo
com cláusula contida na escritura de doação, nada foi realizado com o fim de beneficiar os
jovens carentes de Carmópolis que não tinham onde estudar o curso médio.

Em fevereiro de 1975, ainda abalado com o meu insucesso eleitoral e a espera de
ser convidado pelo Governador Aureliano Chaves para participar de sua administração,
não me foi possível comparecer na cidade de Carmópolis de Minas para paraninfar a
turma do 10 grau da Escola Padre Francisco e em cuja solenidade fui honrosamente
representado pelo meu fraternal amigo Monsenhor Almir de Rezende Aquino.

Naquele início do ano o Papa Paulo VI, declara "1975 Ano Santo", dedicado à
renovação e conciliação.

Em abril dia dezesseis, início da "Semana da inconfidência", por designação do
ilustre amigo e correligionário Prefeito Lourival Gonçalves de Andrade, coube a mim
falar em nome do município, na solenidade realizada na manhã daquele dia em frente ao
busto de Tiradentes, na Avenida Rui Barbosa ( hoje Tancredo Neves), presente Dr.Ozanan
Coelho, Vice-Governador e autoridades civis, religiosas e militares, perante grande número
da população, professores e alunos. Para conhecimento registrei trechos da mensagem
pronunciada:
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"O que hoje mais uma vez reverenciamos é. acima de tudo um ideal humano: A
manifestação de uma raça que soube lutar para fazer prevalecer os seus próprios valores,
inscrevendo para sempre nas páginas da história as expressões mais autênticas da alma
brasileira. Por isso mesmo, não haverá neste país quem se atreva a analisar a história da
Inconfidência sem que, em seu estudo, deixe de salientar o idealismo que os inconfidentes
revelaram em favor da justiça social, da dignidade do trabalhador, sua valorização humana,
social e cristã. Este é o grande exemplo que aqueles heróis legaram para as gerações que
lhe sucederam. Esta viva atualidade, haverá de prosseguir até que um dia sejam alcançados,
em toda a sua plenitude, os mais lídimos direitos da nação brasileira.

Evocará em vinte e um próximo, como hoje estamos evocando, nesta cidade
ilustre, berço do Tiradentes, o cruel enforcamento e esquartejamento de Joaquim José da
Silva Xavier, sobre o qual projeta a sombra gigantesca do Protomártir da Independência.
Nesta exaltação, reafirmará à nação a sua fidelidade ao espírito dos poetas que deixaram
de cantar. por um momento, as bem amadas. para substituí-las, no seu amor pela imagem
da Pátria liberta, emancipada e digna. E nesta homenagem não esqueceremos um heróico
perfil de mulher - O de Bárbara Heliodora - Que, no transe supremo não deixou que o
esposo se degradasse, e o estimulou a manter-se à altura do belo sonho que sonhara. A
grandeza da mulher brasileira, eis o que em Bárbara Heliodora reverenciamos.

Cento e oitenta e três anos (183) transcorridos, e o sonho que floriu numa primavera
de liberdade entre as frias brumas da antiga Vila Rica, continua a ser o mesmo dos brasileiros.
E hoje ainda mais ardente do que naquele momento: O de uma Pátria cada vez maior,
abrigo de homens dignos. mansão de paz e fraternidade. crescendo continuamente pela
riqueza de seu solo, o trabalho e a inteligência de seus filhos. Passam os instantes árduos,
na história das nações ficam e contam apenas os momentos radiosos, como o que fez a
glória perene dos inconfidentes.

Assim como em Minas nascem quase todos os grandes rios que banham as terras
de nossa Pátria, assim dos contrafortes da Serra de Tiradentes e do Lenheiro, como também
das montanhas de Ouro Preto, do alto do Itacolomi, descem sobre as almas de todos os
brasileiros a pregação da fraternidade que fez Tiradentes - "Se quisessem poderíamos
fazer o Brasil uma grande nação".

Revivendo aqui esses pequenos porém profundos traços da conduta prospectiva
dos homens da inconfidência, estaremos reverenciando sua memória, num preito de
homenagem, gratidão e ensinamento.

E o Brasil de hoje, após 1964, que marcou mais um histórico episódio de libertação
ou seja do perigo da "Socialização Comunista", seguindo o exemplo deixado pelos
"inconfidentes", procura através de sucessivos governos, proporcionar ao pais, dentro de
um clima de ordem e paz, o desenvolvimento necessário para o seu progresso e bem estar
de seu povo. (Palmas)

No final de abril, fui chamado ao Palácio dos Despachos em Belo Horizonte para
um encontro com o Dr. Márcio Garcia Vilela, na época Secretário do Governo Aureliano
Chaves, recém empossado.

Os entendimentos do Deputado João Nogueira de Resende, junto ao Governador
Aureliano Chaves, tinham sido no sentido de que fosse aproveitado na Presidência da
Hidrominas, empresa que tinha uma de suas unidades balneárias implantadas em Águas
Santas, distrito do município de Tiradentes, na minha região eleitoral.
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Qual não foi a minha surpresa, depois de tudo acertado ao ouvir do Secretário
Márcio Garcia, que infelizmente por compromissos de última hora o Governador Aureliano
Chaves teve que manter na Presidência da Hidrominas o Presidente da época Jayme de
Andrade Peconik, mas em compensação mandava oferecer-me o cargo de diretor do IEF -
Instituto Estadual de Floresta.

Imediatamente respondi ao Secretário, que estava deveras surpreso com o fato,
pois sem a menor consideração, depois de discutido e tratado, sem mais e sem menos o
governo, por razões obvias, não mantinha a palavra espontaneamente empenhada.

O secretário Garcia Vilela, surpreso com a minha repentina reação, disse-me que eu
estava subestimando a palavra de Aureliano Chaves e mesmo faltando com a devida
consideração com o Governador.

Respondi-lhe que, depois de quase dezoito anos de luta cívica em beneficio da
comunidade de São João Del-Rei e de toda uma região eleitoral, não estava ali para
mendigar compensação de quem quer que seja, muito menos de um governo que já de
início faltava com a palavra empenhada. Em seguida, diante do espanto do secretário,
retirei-me de seu gabinete.

Na noite do mesmo dia, recebi um telefonema do deputado João Nogueira, no
qual comunicava-me que o Governador Aureliano Chaves, estava surpreso com a minha
reação, mas que gostaria da minha compreensão e embora não pudesse confirmar-me na
Presidência, me colocava a disposição a Diretoria Administrativa da Hidrominas - Águas
Minerais de Minas Gerais SIA, ao mesmo tempo efetuava apelo para que eu aceitasse, pois
necessitava de um Diretor competente naquele setor e de confiança do governo.

E foi assim que atendendo principalmente veemente apelo dos amigos João
Nogueira de Resende e o Prefeito Lourival G. de Andrade, depois de tumultuado incidente
no início da administração de Aureliano Chaves, em 09 de maio de 1975, através de
Assembléia Geral Ordinária realizada, fui juntamente com Jayme de Andrade Peconik e
Cláudio Martins Senra, eleito para a Diretoria da Hidrominas, para o biênio 75/76.

Logo depois da posse, tratei de recrutar meus auxiliares diretos para um trabalho
conjunto na Diretoria Administrativa da referida empresa e como não podia deixar de
ser, a primeira a ser designada foi a minha querida filha Sílvia, que deixando o seu
trabalho na Assembléia Legislativa, veio chefiar o meu gabinete e como Assessor especial
da diretoria, tive a felicidade de poder contar com eficiente e experiente trabalho de
Mário Del-Sarto, antigo funcionário da Hidrominas e que muitos anos foi o Gerente
Geral do Grande Hotel de Araxá, acredito o maior complexo hoteleiro - termal da América
do Sul na sua época.

A empresa Águas Minerais de Minas Gerais SI A - Hidrominas foi criada pelo
Estado para administrar uma rede de hotéis, balneários, termas, engarrafadoras de água
mineral e parques ecológicos, de propriedade do Estado de Minas Gerais, em uma época
em que sua atividade obrigatoriamente tinha o dever de fomentar as unidades que abaixo
detalharemos:

O Grande Hotel Araxá, extraordinário complexo e único no seu gênero no Brasil,
construído quando Governador do estado Benedito Valadares e que teve como seu
idealizador e construtor o inesquecível engenheiro e homem público Dr. Israel Pinheiro,
que em futuro seria também o grande mestre de obras na construção de Brasília, pelo
Presidente Juscelino Kubstschek. A unidade de Araxá era composta do Hotel, Termas,
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Fábrica engarrafadora ( famosa Água de Araxá), Fonte de Água Mineral Dona Beja, Parques
Ecológicos, grande área de lazer, Centro de Apoio Médico, para orientação do tratamento
crenoterápico de suas águas radioativas e sulfurosas, como também do famoso banho de
lama preta. O complexo nada ficava a dever aos famoso balneários europeus, nas diversas
alternativas organizadas para revitalização estética, beleza, repouso e recuperação da
saúde, no campo da hidroterapia, fisioterapia, etc.

Em Poços de Caldas a grande unidade era o Palace Hotel, as Termas Antônio
Carlos e o Centro Nacional de convenções. Diga-se de passagem, que tanto o Grande
Hotel de Araxá como o Palace, foram construídos com materiais de primeira linha, como
âmbar, granito e mármore, dotados de instalações luxuosas e artísticas que até hoje
encantam os olhos das pessoas.

Possuía ainda mais dois hotéis, o Grande Hotel de Ouro Preto e o Hotel Tijuco de
Diamantina, com menores requintes e área, mas também confortáveis.

Nas cidades de Caxambu, Cambuquira e Lambari, as unidades eram compostas de
parques ecológicos, fontes de águas minerais e engarrafadoras.

Possuindo ainda o Parque Balneário de Águas Santas, no município de Tiradentes
e em Cordisburgo a famosa "Gruta de Maquine", com restaurante em anexo. E finalmente
um pequeno Parque Balneário em Pocinhos do Rio Verde, que na época estava entregue a
Prefeitura local através do sistema de comodato.

Não poderia deixar de citar que na cidade de Lambari, possuía também a empresa
um prédio construído para o funcionamento de um cassino, ricamente decorado e em seus
salões ainda encontravam-se lustres de cristais importados da Boêmia, e ao redor das
paredes das salas de jogos quadros com motivos chineses, candelabros finamente decorados
ornamentavam as extremidades do palco onde eram realizados vários "shows" das noites
movimentadas do enorme prédio que estrategicamente tinha sido construído à beira do
enorme e belo lago artificial. A construção do afamado Cassino de Lambari data de 1910
e foi considerado o reflexo da "Belle Epóque", pela riqueza da sua construção e luxo de
sua ornamentação. Mas com a proibição dos jogos nos cassinos, o belo prédio encontrava-
se sem destinação.

Creio que já é tempo de pensarmos com objetividade sobre o assunto, pois dizer
que não há jogo proibido no país é uma inverdade, porque existem cassinos clandestinos
funcionando nas "barbas" das autoridades e seu funcionamento serve na realidade como
fonte sonegadora de impostos e o pior, instrumento de corrupção de quem de direito.

De outro lado, o próprio governo já instituiu com criatividade inúmeros tipos de
jogos, como as loterias, loto, sena e mais recentemente as famosas "raspadinhas", que
comparadas, com o tradicional "jogo do bicho", são de maior poder de desembolso à
bolsa do povo das classes média e de baixos salários.

E dessa maneira me defrontando com o gigantismo da empresa mista do Estado,
mais um vez o destino imprevisível me colocava diante de novo desafio, que com a fé em
deus e confiança na minha própria capacidade de ação e principalmente vontade de vencer,
aceitei com disposição e muita garra a nova atividade de administrar quase oitocentos
servidores com a finalidade de lutar para tornar, dentro de breve espaço de tempo, como
resultado de um trabalho de equipe, a Hidrominas uma organização dinâmica, uma empresa
emergente entre as demais no ramo de hotelaria, indústria de engarrafamento de água mineral,
parques e balneários do nosso Brasil.
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Hoje, 20 de fevereiro de 1988, ao escrever estas notas está sendo divulgada em
notícia mundial, a nova Encíclica do Papa João Paulo lI, sob o título "Sollicitudo Rei
Socialis" ( A preocupação Social). O documento faz uma severa crítica à disputa Leste -
Oeste, responsável pelo subdesenvolvimento. Pregando que os países desenvolvidos tem
o dever de praticar a solidariedade e unir-se às nações mais marginalizadas, com o objetivo
de diminuir a miséria em que vivem a maioria dos Países do Sul do hemisfério, contrapondo-
se ao desenvolvimento do Norte.

Também no mesmo dia leio nos jornais notícias sobre as comemorações em
Paris, do centenário de nascimento do grande escritor francês que o destino trouxe a
Minas Gerais, George Bernanos e que passando a residir na cidade de Barbacena, no
local denominado "Cruz das Almas", escreveu diversas obras e que mereceu o seguinte
comentário do grande intelectual mineiro Edgar da Mata Machado, amigo e tradutor
de Bernanos: talvez uma das mais belas páginas que um escritor estrangeiro, em
qualquer tempo haja composto sobre nossa Pátria e principalmente sobre o nosso
povo foi quando em seu "Diário de Guerra" descreveu o local de Cruz das Almas de
Barbacena.

Lembro-me que em agosto de 1968, o então Governador Israel Pinheiro, em
homenagem ao Ilustre escritor, inaugurou no local de Cruz das Almas em Barbacena, na
antiga casa residencial de George Bernanos, o Museu com o seu nome, tornando realidade
o desejo do escritor, que antes de falecer, confessando sua paixão por Barbacena, manifestou
vontade de retomar e chegou a pedir que zelassem pela sua casa de Cruz das Almas, para
que fosse perpetuada a sua presença em Minas Gerais.

Em quatorze de junho daquele ano, fui a São João Del-Rei, participar do enterro
do estimado e ilustre Monsenhor José Maria Fernandes, falecido no dia anterior. Nascido
na Espanha, fez do Brasil sua Pátria e da vetusta cidade de São João Del-Rei a sua grande
missão sacerdotal, depois de ordenado sacerdote em 1897. Grande orador sacro, latinista,
realizado jornalista, desenvolveu extensa atividade apostolar na região. Organizou o
Museu do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na cidade, desde sua fundação e
instalação na qualidade de seu Primeiro Diretor.

Monsenhor José Maria Fernandes era dotado de qualidades excepcionais; enérgico
no púlpito, mas inegavelmente humilde no convívio pessoal. Passou a sua existência
inteiramente devotado ao sacerdócio e a sua morte foi uma grande perda não só para os
sanjoanenses, mas principalmente para seus amigos, que como eu tinham o privilégio de
sua amizade afetiva.

No fim do mês de julho, conforme planejamento, viajamos em companhia dos
Diretores e Presidente, rumo às dez unidades operacionais sob a administração direta da
Hidrominas, não só para conhecê-Ias, como também a cada um de seus gerentes
responsáveis e igualmente verificar "in-loco" as suas reais necessidades, para em conjunto,
elaborarmos um plano de ação no sentido de melhorar o atendimento aos seus usuários.

Nessa primeira viagem conjunta da diretoria, realmente, foi muito proveitosa,
pois ao tomar conhecimento do funcionamento de cada unidade, começamos a fazer
sentir a cada gerente, que diga-se de passagem, na época, mostraram-se rebeldes as ordens
administrativas provindas do Diretor específico da área, que havíamos assumido o cargo
de direito e de fato e como Diretor Administrativo haveríamos de exercê-lo com justiça e
com energia, como era de nosso feitio.
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Juntamente com o meu estimado assessor, Mário Del Sarto, mensalmente e sem
avisar os gerentes, percorríamos as dez unidades da Hidrominas, para fiscalizá-las e tomar
conhecimento de suas necessidades. Enfim, nova modalidade administrativa foi implantada
na empresa.

Como exemplo transcreverei comentário publicado no "Jornal da Mantiqueira",
da bela e progressista cidade de Poços de Caldas, durante a nossa visita à redação em 15
de julho de 1975:

lelson lombardi l1JisllaJBl
Acompanhado do Diretor dos Serviços Termais de Poços de Caldas Wanny Durante,

de Mário Del Sarto assessor administrativo da diretoria, compareceu a nossa redação,
domingo último, o Diretor Administrativo da Hidrominas SI A, conhecido político e
administrador, Nelson Lombardi, que felicitando o Jornal da Mantiqueira pelo transcurso
de seu primeiro aniversário, afirmou que há uma necessidade urgente de um melhor
equacionamento entre imprensa e Hidrominas em poços de Caldas. Hoje, esta empresa
mista está com a vista voltada para a total recuperação de sua capacidade operacional,
destacando-se em Poços de Caldas os grandes melhoramentos já procedidos, tais como à
reforma de grandes alas do Palace Hotel, a construção da piscina de água quente, a
construção do Balneário Mário Mourão, a recuperação e funcionamento do
Souvirontherapia, dando o privilégio para Poços de Caldas de apenas contar com um
aparelho similar somente na França.

Afirmando que acompanhando o Governador Aureliano Chaves em sua visita a
Poços de Caldas, veio também para tomar uma serie de medidas inadiáveis na unidade
local. O interesse da Hidrominas é que as medidas que forem sendo tomadas para melhoria
do padrão de serviços, seja em beneficio da coletividade local, a verdadeira dona dos
serviços termais.

Afirma ainda Nelson Lombardi, que a intenção dos diretores da empresa é de
proporcionar um trabalho humanizado e que acompanhe o desenvolvimento total da
empresa, e o ritmo acelerado do progresso dessa maravilhosa Poços de Caldas. Está certo
de que Poços de Caldas, mesmo rapidamente se industrializando, tem seu pólo de cidade
de projeção no Estado de Minas Gerais baseado plenamente nos fatores turísticos. Assim,
a Hidrominas e Conselho Municipal de Turismo precisam trabalhar em conjunto, pois o
maior acervo pertence a Hidrominas e não pode ela se divorciar dos interesses do turismo
local, fonte inesgotável de riqueza. Para isso, está mantendo contato com os Diretores do
CMT e naquele mesmo dia, Nelson Lombardi almoçou com Ronaldo Durante,
oportunidade em que puderam manter diálogo muito proveitoso tanto para a Hidrominas
como para o CMT. Encerrando suas palavras, em nossa redação, o dirigente mineiro
afirmou que a Hidrominas em sua nova fase de atividades, através de seus abnegados
funcionários e dirigentes locais, está para Poços de Caldas assim como Poços está para os
mineiros.

Em agosto daquele ano, os órgãos de divulgação dão a notícia da primeira
experiência espacial conjunta EUA-URSS, após acoplamento das Naves "Apolo 18" e
"Soiuz XIX", realizando intercâmbio das tripulações.
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Também, naquele mês, nasce Loise Brown, o primeiro bebê de proveta do planeta
terra, resultado do processo de fecundação artificial, realizado pelos médicos americanos
Robert Edwards e Patrich Steptoe.

Pelo que se pode verificar e analisar, as descobertas e avanços tanto na área espacial
como também na ciência médica e em outros campos, nos dá uma idéia do que será o
futuro neste planeta e em outras órbitas do espaço sideral depois do ano dois mil, durante
o terceiro milênio, se os povos, principalmente as grandes potências chegarem a um
acordo de paz universal, afastando de uma vez por todas o perigo de um holocausto
nuclear.

Hoje dia 27 de fevereiro de 1988, vítima de uma "parada cardíaca", falece meu
irmão Mário Vicente, às nove horas e meia do dia, em Belo Horizonte no Hospital São
Lucas.

Momento de reflexão: Transportado para São João Del-Rei, depois do velório,
ao segurar a alça da urna funeral durante o, caminhar lento e compassado em direção
da sepultura de Mário, momentaneamente me veio no pensamento, o quanto frágil é a
vida. humana, olhando para o corpo inanimado, a matéria cadavérica, deparei-me
diante do critico momento do "Juízo-Final", aquele em que efetivamente chegamos à
conclusão da infinita grandeza de "Deus Nosso Senhor", que na sua suprema sabedoria,
demonstra através da morte da frágil matéria, o quanto somos pobres de espírito, de
atos e ações, diante do esplendor do divino "Rabino da Galileia", seu filho que desceu
na terra, se fez homem, pregou a salvação, o caminho do bem, e mesmo assim,
incompreendido pela ignorância do homem, foi morto e sepultado e das trevas da
morte insondável. Ressuscitou de volta para a eternidade infinita da extraordinária,
inquestionável e magnífica bem estruturada glória de Deus, supremo Senhor da
existência humana.

Ao descer do caixão mortuário na cova do descanso eterno da débil "matéria",
preso a quatro correntes, elevei minhas preces em louvor à sabedoria do "Divino Mestre",
rogando para que acolhesse meu irmão no seu "Reino" insondável e infinito, e mais uma
vez diante do ato da mutação humana, perdoasse a nossa ignorância diante do seu supremo
e santo saber.

Finalmente, com a morte de meus irmãos Silvia e Mário findou-se nossa
convivência e mais uma vez virou-se a página do ciclo do "tempo" onde não há retrocesso.

Aproveito a interrupção para comentar o momento atual ou seja, o tamanho da
crise nacional neste início de 1988.

Às vésperas de completar três anos, o governo Sarney encontra-se num momento
difícil, em face dos problemas econômicos e políticos. Os primeiros são relacionados
principalmente com a inflação em alta crescente e incontrolável, criando dessa maneira
vítimas em todo o país, tanto que de um momento para outro espera-se outro duro decreto
do Presidente Sarney, congelando por alguns meses preços e salários, freando dessa maneira
o alto custo de vida, que diga-se de passagem demonstra o "tamanho" da crise que envolve
o povo brasileiro.

Mas, em minha opinião, somente o congelamento não basta, toma-se necessário
urgentemente uma lei rígida para frear a especulação e que ponha na cadeia os
aproveitadores, os que burlam o congelamento sem direito a "fiança", caso contrário de
nada valerá o esforço do governo.
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Em agosto de 1975, dando continuidade a nossa inspeção nas unidades da
Hidrominas, estive no Grande Hotel de Araxá, em companhia de meu assessor Mário Del
Sarto, depois de percorrermos a unidade, também em companhia do gerente José Roberto,
em reunião com a equipe administrativa, ouvimos as necessidades essenciais para o melhor
atendimento aos nossos hospedes e prometemos sanar as deficiências mais urgentes.

Ao ensejo efetuamos visita de cortesia às autoridades locais, como Prefeito, Câmara
Municipal, Juiz de Direito e a redação do jornal local "Correio de Araxá", procurando um
melhor entrosamento entre Hidrominas e a comunidade local.

Depois de consultada a Assessoria Jurídica da Hidrominas, que não encontrou
impedimento legal, fui designado Assessor Consultivo, da "Mundial Turismo Ltda.", pela
sua proprietária Enulia O. de Freitas, para assuntos de planejamento, estudo de mercado e
orientação na política de vendas da empresa em 04 de setembro de 1975.

O jornal "Ponte da Cadeia", no seu número 366 do mesmo mês, em longo artigo
de seu redator e proprietário jornalista Adenor Simões Coelho Filho, sob o título de
"Revolução Administrativa na Hidrominas", congratular o Governador Aureliano Chaves
pela minha nomeação para Diretoria Administrativa e transcrevendo trecho da minha
entrevista, esclarece os meus planos para melhorar as condições de uso do Balneário
Gabriel Passos, situado em Águas Santas, no município de Tiradentes, como o
asfaltamento da pavimentação de acesso às instalações; obras de construção de uma
piscina para crianças; lanchonete de apoio ao usuário; melhoria dos banheiros e duchas
do Balneário; chafariz de pedra; onde o povo poderá colher água mineral diariamente e
gratuitamente.

E finaliza com o meu projeto de construir um "Lago Artificial", nos terrenos do
Balneário para criação de peixes e barco para os usuários.

No dia 27 de setembro de 1975, o jornal "Diário de Minas", publicou artigo sobre
a cidade histórica de Ouro Preto, lembrando que comemorava-se o 30 aniversário da Lei
Estadual número 5.984, que reconheceu a efígie de Antônio Francisco Lisboa, o
"Aleijadinho", cujo Projeto de número 314/71, tinha sido de minha autoria e que ensejou
a lei de autoria do Deputado Paulino Cícero e sancionada pelo Presidente Garrastazu
Médici, declarando o "Aleijadinho - Patrono da Arte no Brasil".

No início do mês de outubro daquele ano, os órgãos de divulgação noticiaram a
abertura à iniciativa privada à exploração de petróleo no Território Nacional, através de
"Contratos de Risco".

Realmente na ocasião foi uma abertura, ou seja, o primeiro passo para a
desestatização da área petrolífera, mas pelas informações, apesar de inúmeros contratos
assinados com empresas do ramo de âmbito internacional, acabaram desistindo dado as
dificuldades das áreas oferecidas para a pesquisa e exploração do "Ouro Negro" como é
conhecido o petróleo.

Em meados do mesmo mês, participei na cidade de Poços de Caldas do II Congresso
de Vereadores do Estado de Minas Gerais e no final, recebi um diploma da AVEMIG - pela
minha presença e participação nos debates e discussões das diversas teses apresentadas.

Ainda em outubro, os órgãos de divulgação, principalmente os jornais do dia 26,
noticiaram a prisão do jornalista Vladimir Herzog, que depois apareceu morto em sua cela
no "DOI- CODI" de São Paulo, se transformou em um dos grandes escândalos do regime
militar.
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Em novembro de 1975, morre o Generalíssimo Francisco Franco, que governou a
Espanha desde 1939. Na ocasião o Príncipe Juan Carlos de Borbon assume as funções de
Chefe de Estado, fato dos mais curiosos, pois Franco, ditador revolucionário que tinha
banido a Monarquia, antes de morrer contribuiu para restaurá-Ia depois de trinta e seis
anos passados.

Também, em novembro daquele ano, participei juntamente com o Deputado João
Nogueira em São João Del-Rei, presente o pesquisador Miguel T. Chiquiloff, da
inauguração da Praça Severino de Resende, do busto de Antônio Francisco Lisboa o
"Aleijadinho", o grande gênio da arte barroca.

O doador do busto foi o emérito historiador Miguel Chiquiloff e na ocasião, o
Prefeito Lourival Gonçalves de Andrade mandou construir o pedestal. Presente igualmente
à solenidade, entre outros o Bispo Diocesano Dom Delfim Ribeiro Guedes, Vereador
Renato Macedo Nogueira, Tenente Gentil Palhares, Presidente da Associação dos Ex-
Combatentes, João Maciel, Juiz de Paz, Sebastião Oliveira Cintra, historiador e membro
da Academia Municipalista de letras, Capitão Cláudio Ferreira, representando o Comando
do 110 Batalhão do Exército, além de outras autoridades e grande número de populares.

Na ocasião, falaram além do doador Miguel Chiquiloff, o Dr. José de Carvalho
Teixeira em nome do Prefeito e finalizando pronunciei algumas palavras enaltecendo a
figura do "Aleijadinho", mas demonstrando também o emérito esforço de Miguel
Chiquiloff, pelo grande trabalho realizado no sentido de resgatar a efígie verdadeira do
mestre do barroco, a partir de um quadro a óleo de Euclásio Penna Ventura, que foi
encontrado no Arquivo Público Mineiro, dando ensejo da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, aprovar o projeto de lei de minha autoria de número 313/71.

Em janeiro de 1976, iniciamos com a provação da diretoria da Hidrominas, a
construção da piscina externa no Grande Hotel de Araxá, que seria abastecida com água
mineral corrente. O projeto e construção da referida foi de autoria do arquiteto da empresa
"ENGEPROL", que procurou adaptá-Ia às linhas arquitetônicas da nobre construção do
Hotel- Termas. Ainda em janeiro daquele ano, houve um episódio durante o governo do
Presidente Ernesto Geisel que veio demonstrar que estava encerrando-se o tempo das
administrações revolucionárias a partir de 1964, pois com a morte do preso político que
estava detido em São Paulo, houve uma enérgica reação do General Geisel, com a sumária
demissão do Comandante do II Exército, General Eduardo D' Avila Mello e sua substituição
pelo General Dilemarno Monteiro. Também naquele mês, em declaração aos jornais
mineiros, manifestei a minha preocupação com os índices de poluição ambiental na estância
do balneário de Araxá, provocado pelas mineradoras de fosfato e outros insumos para
adubos e fertilizantes. Disse que se não houver delimitação de área de operação, as termas
de Araxá estariam condenadas ao desaparecimento, "pois as mineradoras não tinham o
direito de destruir um dos maiores repositório de saúde do mundo", a exemplo do que
estava acontecendo com a fonte da área da "Cascatinha", cujo manancial de água mineral
estava secando devido ao contínuo rebaixamento do solo, ocasionado pelas mineradoras
locais, como ARAFÉRTIL, CBM e CAMIG.

No final de janeiro, estive em São João Del-Rei, para participar a convite do
Prefeito Lourival Gonçalves de Andrade, da inauguração do prédio e ambulatório médico,
localizado na Praça Guilherme Milward. Na ocasião, a administração do prefeito Lourival,
projetava-se, pois a cidade passava por várias modificações que indicavam progresso.
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Ao mesmo tempo, aproximava-se a época das eleições municipais de 1976, e
naturalmente, entre as candidaturas que surgiram, o meu nome estava incluído, como um
dos prováveis substituto do prefeito Lourival.

Na qualidade de Presidente do diretório municipal da ARENA sanjoanense, em
diversas reuniões realizadas, senti também que meus companheiros de parido desejavam
minha definição para o imediato lançamento do meu nome, como candidato ao mandato
de Prefeito Municipal de São João Del-Rei.

Na realidade não tinha pessoalmente condições de candidatar-me novamente à
Prefeitura Municipal, pois embora ocupando função de destaque na administração do
Estado, o que objetivamente impedia-me de sair de Belo Horizonte era, sem sombra de
dúvidas, o estado de saúde de minha querida esposa Ruth, mãe amorosa de meus afetivos
filhos, que necessitava de assistência médica especializada constante.

Ao citar o nome da saudosa Ruth, não posso deixar de transcrever os termos de
uma carta a mim endereçada, por ocasião de sua breve estada em São João Del-Rei em
visita aos seus pais Waldemar e Saninha (tratamento carinhoso dispensado à sua mãe),
onde Ruth demonstra imenso amor e preocupação com seu esposo e filhos:

São João Del-Rei, 17.02.1976.
Meu querido e grande amor.

Aproveitando a portadora aqui vai algumas palavras, estou com muita saudade de
todos vocês.

Vejo você agora assentado no sofá assistindo o jornal, e aqui estou longe de todos
sentindo uma saudade imensa. Trate todos com muita paciência e carinho para compensar
a minha falta.

Espero que esteja tudo bem com você. Sílvia já tem alguma novidade para mim?
Bruno não diz nada?
Suzana tem dado notícias?
Denise está animada com os novos alunos?
Armando já começou a comprar os livros?
Elizabeth foi bem de aniversário?
Deus lhe abençoe e proteja contra todos os perigos. Para você, meu grande amor,

um beijão ... Ruth
Quando Ruth citou "Sílviajá tem alguma novidade para mim", referia-se a marcação

do dia e mês do enlace matrimonial da referida com o Márcio.
No final de fevereiro de 1976, tivemos a participação do Governador Aureliano

Chaves na reunião realizada em São João Del-Rei, presente Prefeitos Municipais, Vereadores
e líderes de mais de vinte municípios da região, para discussão de assuntos de interesse
das comunidades representadas.

Na ocasião, o Governador, dando início a reunião, pronunciou as seguintes
considerações:

"Devemos estar preparados para o posicionamento do Brasil no contexto
internacional. Somos um povo individualmente capaz, mas precisamos sê-lo
coletivamente. Um país só é bastante forte quando seu povo é bastante unido. É para
esta preparação em nível interno que estou convocando nossa gente, nossos amigos e
nossos correligionários".
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A afirmação é do Governador Aureliano Chaves, que, durante sua visita a São João
Del-Rei, reuniu-se com os Prefeitos e vereadores de vinte municípios da região. O encontro,
realizado na Prefeitura Municipal, durou uma hora e contou com a presença de líderes de
todos os setores da cidade.

Em seu discurso, Aureliano falou primeiro de sua alegria de voltar ao interior, e
especialmente numa cidade de tanta tradição, como São João Del-Rei.

Nossa reunião é de grande importância. Todo homem que eventualmente ocupa o
poder deve preocupar-se com o contato com as lideranças municipais. Principalmente
com os Vereadores, que representam diretamente o povo e são os que sentem mais seus
anseios e aspirações.

Referindo-se ao panorama político nacional, Aureliano Chaves afirmou que o
Brasil começa a crescer verticalmente no contexto internacional e acrescentou: "A partir
de 1964, este país tem sido testemunha de um extraordinário clima de ordem e
desenvolvimento. Devemos lembrar aqui alguns fatos sobre os quais todo brasileiro tem
o dever de meditar e que colocaram nossa nação num plano cada vez maior no
estrangeiro" .

No meu entender, continuou, os governos da Revolução tiveram pelo menos três
grandes decisões: A primeira foi no governo do ex-presidente Costa e Silva, que num ato
de coragem e bravura cívica, colocou um fim na exigência de exportarmos e importarmos
mercadorias em navios de outras bandeiras. Isto representou um grande salto na tonelagem
de nossa marinha mercante. Hoje ocupamos uma posição relevante no transporte marítimo
de nossas mercadorias e de outros países.

A segunda grande decisão foi do ex-presidente Garrastazu Médici, que aumentou
nosso mar territorial para duzentas milhas.

E por quê? Porque estava provado que nossa Costa Leste ou Atlântica é muito
mais rica em petróleo e outros minerais. Tanto assim, que estamos com uma plataforma
petrolífera da Costa Leste cuja perfuração vai a cem metros de profundidade. Nas costa
pacífica, estas perfurações têm que chegar a dez mil metros de profundidade.
A terceira grande decisão, continuou o Governador Aureliano Chaves, foi do Presidente
Ernesto Geisel, quando firmou acordo nuclear com a Alemanha ocidental. A importância
deste acordo não está no fato de instalarmos usinas nucleares com a colaboração alemã,
mas sim de provarmos ao mundo que quem dita as diretrizes de nosso desenvolvimento
são os interesses nacionais. Isto é que precisa ser enfatizado.

Finalmente, o Governador disse que por tudo isso os brasileiros devem estar
preparados, no nível interno, para o novo posicionamento do Brasil no contexto
internacional. E conclamamos as lideranças presentes a meditarem sobre a necessidade de
união em torno dos mesmos propósitos.

Além do governador, falaram o Deputado Federal João Nogueira, o Bispo Dom
Delfim Ribeiro Guedes e o Ex-Deputado Nelson Lombardi. João Nogueira afirmou que os
arenista da região devem estar atentos à necessidade nacional de desenvolvimentos dentro
do mesmo clima de ordem e segurança mantido dede 1964.

Dom Delfim elogiou a atuação do Governador Aureliano Chaves, "homem honesto,
trabalhador e cristão, que vem se revelando como o administrador que o Brasil necessita".
Afirmou ainda que saudava o visitante em nome dos duzentos mil católicos que dirige,
por ocasião de sua primeira visita a São João Del-Rei.
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Nelson Lombardi agradeceu ao Governador a implantação da Açominas: "Temos
perfeito conhecimento de que o importante em seu trabalho foi realização efetiva da
Açominas. Não importa se ela será erguida neste ou naquele município."

Estiveram presentes à solenidade os Secretários Márcio Garcia Vilela (Governo),
Venício Alves da Cunha (Segurança) e José Fernandes Filho (Educação), o Prefeito
Municipal Lourival Gonçalves, o Tenente Coronel Adílio Sarmento Xavier, Comandante
do 110 Batalhão de Infantaria, Prefeitos e Vereadores de vinte municípios da região.

Na minha estada no mês de fevereiro no Grande Hotel de Araxá, em companhia do
meu estimado e competente assessor Mário Del-Sarto para organizar os bailes que sempre
foram realizados na época do Carnaval, aconteceu u, fato que não posso deixar de relatar:

Durante as inspeções e os balanços efetuados na unidade de Araxá (Hotel Termas),
notamos que por diversas vezes havia um desencontro na quantidade de mercadorias
estocadas no almoxarifado, que por sinal era do tamanho de um supermercado de médio
porte, principalmente no setor de seu frigorífico, cujo estoque quase sempre não coincidia
com a quantidade constante de suas fichas de entrada e saída de mercadoria (carne, peixes,
frios, etc .... ) e por mais que exigíamos o controle de parte dos responsáveis, nada era
apurado e o mistério continuava.

Lembro-me que depois de efetuarmos a reunião com o gerente e seus principais
auxiliares, naquele dia às dezessete horas retirei-me para o meu aposento para descansar
da jornada e tomar um bom banho, preparando-me para jantar.

Depois do banho, como estava linda a tarde, debrucei-me na janela, cuja frente
dava para o exterior em frente da alameda de chegada do hotel e imediatamente, chamou-
me a atenção um pequena carroça, puxada por dois animais e guiada por um homem de
meia idade, tendo na parte de carga da referida tonéis de madeira, com as respectivas
tampas, a caminhar lentamente rumo à saída da unidade.

Por uma questão de intuição, chamei imediatamente o Mário Del-Sarto e
mostrando-lhe a carroça, indaguei se ele tinha conhecimento do que era transportado
naquele veículo.

Mário informou-me que se tratava de transporte pertencente a um asilo de idosos,
que diariamente levava lavagem para alimentar a criação de porcos do asilo.

Como continuava intrigado, mandei o Mário descer e parar a carroça até a minha
chegada o que foi realizado imediatamente.

Lá chegando, chamei um dos faxineiros do hotel e mandei verificar o conteúdo de
dentro dos dois tonéis, notando no entretanto que o carroceiro está visivelmente
transtornado.

Para minha surpresa e de meu assessor, lentamente o faxineiro retirou do interior
das barricas, envolvidos em papel celofane, duas peças de lombo de porco.
Imediatamente mandei efetuar a apreensão do citado veículo e detivemos o carroceiro até
a chegada do Delegado de Polícia, que efetuou as necessárias investigações, chegando à
seguinte conclusão:

O asilo nada tinha a ver com os furtos, pois apenas o seu veÍCulo é que servia de
transporte, a mercadoria saia do frigorífico do almoxarifado e antes de chegar ao destino
era retirada da carroça, combinados que estavam entre si, os serventuários do hotel, o
carroceiro e o receptor da cidade.

Punidos os culpados, daquela data em diante os balanços da unidade de Araxá,

374 «

sempre tiveram resultados positivos.
Hoje 03 de março de 1988, noticiam os órgãos de divulgação que a Assembléia

Nacional Constituinte, dentro da qual a marca ideológica influência as deliberações que
na parte referente a votação dos direitos sociais, decidiu-se permitir o voto aos maiores de
dezesseis anos. Embora facultativo, esse voto ainda imaturo, com toda certeza irá influir
tal a quantidade de jovens dessa faixa nas vindouras eleições.

Pelas leis brasileiras, a maioridade chega aos dezoito anos. É a idade de
responsabilidade civil e penal, do serviço militar, enfim, do direito de assumir a cidadania.

É evidente também, que a associação entre idade e maturidade dá-se segundo
certos critérios, pois existem menores maduros e adultos infantis. No entanto, a lei fixa o
ponto de transição e este é o dos dezoito anos.

Como explicar, entretanto que a Constituição de maneira arbitrária e gratuita, para
não falar irresponsável, baixe para dezesseis anos a idade mínima para votar?

Acredito, até prove em contrário que, conceder ao adolescente biologicamente
ainda imaturo o poder de votar significa criar uma aberração. Cria o cidadão pela metade,
que o Estado haverá de considerá-lo capacitado a influir nos destinos políticos do país,
mas não a dirigir sua própria vida, ou mesmo um automóvel.

Outro fato contraditório é o voto do analfabeto, que também facultativo,
naturalmente deveria aumentar a nefasta modalidade da "compra de votos". Não posso
imaginar que o voto do analfabeto seja consciente e se uma vez na "cabine de votação"
não irá se atrapalhar na hora de colocar uma cruz no candidato de sua preferência?

Enfim são episódios lamentáveis de nossa história democrática.
Os festejos durante o período de Carnaval de 1976 realmente foram sensacionais

e estivemos com os hotéis lotados, tanto o Palace de Poços de Caldas, como o de Ouro
Preto, o Tijuco de Diamantina e principalmente o Grande Hotel de Araxá, todos os Índices
de ocupação máxima.

O Grande Hotel de Araxá, uma obra prima da arquitetura e que considero uma
das melhores estâncias hidrominerais do país, abrigou naquele ano pessoas das mais
importantes como o Ministro das Comunicações Quant de Oliveira, o General Antonio
Bandeira, Comandante da 43 Divisão de Infantaria, Brigadeiro Teobaldo Kopp,
Presidente da TELEMIG, personalidades do mundo financeiro, políticos, jornalistas,
etc.

Sem falsa modéstia, na qualidade de Diretor Administrativo, em que pesam todas
as dificuldades, estávamos efetuando com a compreensão do Presidente Jayme Peconik e
o companheiro Cláudio Senra, Diretor Financeiro, um bom trabalho de recuperação do
Grande Hotel, um dos mais perfeitos do mundo, com requintes de luxo devido a qualidade
do material empregado em sua construção, hoje seria praticamente impossível a sua
edificação.

Em março daquele ano, eu e o Deputado João Nogueira de Resende, juntamente
com o Prefeito Lourival Gonçalves de Andrade, tivemos uma audiência em Brasília com
o Ministro de Transportes, Dirceu Nogueira para solicitar o restabelecimento do ramal
ferroviário de São João Del-Rei a Águas Santas, mediante concessão a firmas particulares,
para exploração do famoso trem de bitola estreita, que poderia tomar-se uma atração
turística, principalmente porque o balneário de Águas Santas, em fase de expansão, graças
as medidas tomadas pela Hidrominas, era, como até hoje, um dos pontos de maior procura
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pelos usuários do seu potencial hidroterápico.
O Ministro em princípio mostrou-se favorável ao projeto, mas infelizmente, com

o passar do tempo nada foi realizado neste sentido.

Lembro que a supressão e retirada dos trilhos do citado ramal, foram uma das
infelizes determinações do Ex-Presidente Jânio Quadros, a exemplo de tantos outros
países.

Hoje vinte e quatro de março, os meios de comunicação noticiam "Golpe Militar"
na Argentina, depondo a Presidente Mara Estela Martinez Perón, assumindo o poder uma
junta militar, que depois designou o General Jorge Videla Presidente da República.

Devo comentar que ainda no início de março, inauguramos entre outras benfeitorias
o novo sistema de iluminação pública do Balneário Gabriel Passos em Águas Santas, o
melhoramento beneficiou não somente o interior do balneário, como também se estendeu
pela rua principal, mudando sobremaneira a fisionomia do logradouro à noite.
A propósito, na ocasião recebi uma carta do Dr. Joaquim Pimentel Arantes, antigo dentista
sanjoanense, que residia em Belo Horizonte, mas que possuía casa em Águas Santas e
freqüentava a comentada estância hidromineral a muitos anos e que passarei a transcrever:

Belo Horizonte, 27 de março de 1976

Prezado Sr. Nelson Lombardi,

Saudações cordiais.

Creio estar cumprindo um dever cívico, escrevendo-lhe esta carta.

É que os administradores e homens públicos precisam saber o que o povo pensa a
respeito de seus atos.

Desejo manifestar satisfação e de meus familiares, assim como nosso aplauso às
magníficas realizações da atual Diretoria da Hidrominas.

Refiro-me particularmente ao Balneário de Águas Santas.
Freqüento aquele logradouro há já cinqüenta anos. Acostumei-me àquele

bucolismo no sopé da montanha, à pureza e virtude de suas águas e a acolhida de seus
moradores.

Toda vida se dizia que aquilo iria melhorar, que o governo iria fazer tais e tais
obras e nós já considerávamos aquelas conversas como fazendo parte do folclore local.
Mas o povo não perdia a esperança. Houve mesmo ocasião, em que ao invés de construir,
se destruiu. Haja vista a estrada de ferro.
O que se vê agora é de entusiasmar. Um balneário de verdade, confortável, limpo,
regulamentado com a finalidade social e turística.

Por tudo que foi feito e pelo que se vai fazer, quero parabenizar à Hidrominas,
através do prezado conterrâneo (ambos de coração) a quem peço a gentileza de fazer
chegar ao seu Presidente, nossos votos de feliz gestão nessa autarquia e um elogio especial
ao nosso esforçado amigo Guilherme Paiva, incansável administrador e executivo
entusiasmado do balneário.

Fazendo votos pela sua felicidade pessoal e de sua farru1ia, subscrevo-me.

Joaquim Pimentel Arantes
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Dentista

Realmente, com a nova administração, a Hidrominas estava procurando com muito
trabalho e dedicação, dar novo enfoque empresarial às suas unidades; principalmente
recuperando o seu rico e histórico patrimônio, visando introduzir técnicas e sistemas
modernos de trabalho em benefício de seus usuários.

A nova mensagem foi objetivamente descrita em artigo publicado no jornal "Diário
de Minas" do dia 13 de março de 1976 e que vale a pena transcrevê-Ia:

48'rande Motel de illraxá 1ltille illgora Jeus melhores lUas
A Hidrominas - Águas Minerais de Minas Gerais SIA inaugurou este mês em

Araxá mais uma piscina privativa dos hóspedes do Grande Hotel do Barreiro. A piscina,
construída junto à parte externa do jardim de inverno, na praça adjacente ao grande lago,
foi projetada para melhor atender a clientela do hotel que tem aumentado progressivamente
nos últimos anos.

Além disso, a Hidrominas planeja nova decoração para todas as dependências do
Grande Hotel, cujas alas foram completamente remodeladas, bem como o Centro de Apoio
Médico que engloba os serviços termais.

Acaba de ser inaugurada a Clínica do Professor Jair Roiz Pereira - especialista em
aprimoramento físico e correção estética - Que durante trinta anos funcionou com sucesso
no Rio de Janeiro, atraindo clientes de todo o país.

48utras 48bras
Visando criar para os turistas que visitam Araxá um ambiente mais agradável e

aprazível, a Hidrominas está recuperando e renovando os jardins e alamedas do conjunto
hoteleiro Termal do Barreiro. Todas essas áreas estão recebendo primoroso tratamento.

Todos os refeitórios do Grande Hotel já estão equipados para o serviço "A La
Carte", e ali acaba de ser inaugurado um mini restaurante, classe internacional, com um
dos ambientes de maior bom gosto e requinte do país, decorado por Haroldo Cunha,
especialista do Cerimonial do Itamarati. Trata-se talvez do mais belo restaurante do Brasil,
funcionando durante a noite inteira.

A Hidrominas executa ainda no Grande Hotel, obras de infra-estrutura destinada a
melhorar o atendimento aos visitantes. Entre elas são:

I - Montagem de modernas caldeiras com capacidade de produção de dez mil
quilos de vapor - hora para suprir a necessidade de aquecimento de todas as dependências
(cozinha, termas, lavanderias, etc.).

2 - Implantação do novo sistema de abastecimento de água. Esse serviço ao ser
concluído transformará o Grande Hotel de Araxá totalmente abastecido com água alcalina
de extrema pureza. Isto é, haverá água mineral à disposição dos hóspedes em todas as
torneiras, nos chuveiros e banheiros.

3 - A reformulação total das instalações hidráulicas.
4 - Estudo para a renovação das instalações elétricas.
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A Hidrominas está também recrutando pessoal qualificado, especialmente mão de
obra feminina, para os serviços internos da estância, tanto para o Grande Hotel como para
o Centro de Apoio Médico, visando a melhorar a eficiência do trabalho nesses setores.

Mas para chegarmos ao ponto ideal dentro das novas normas administrativas, foi
necessário revolucionar os métodos, principalmente junto aos gerentes das unidades da
Hidrominas que, infelizmente mal acostumados por falta de fiscalização da sede situada
em Belo Horizonte, cuidavam mais do seu próprio conforto pessoal do que o interesse
da empresa e de seus hóspedes.

Para ilustrar, comentarei um "drama", que foi a dispensa do gerente do Hotel
Termas de Araxá.

Em determinado dia, sem entretanto avisar a gerência, eu e o Mário Del-Sarto
chegamos cedo no Grande Hotel, aproximadamente dez horas, na parte da manha.
Imediatamente procurei informar-me da localização do gerente geral para marcarmos uma
reunião de trabalho na unidade, pois ainda no mesmo dia tínhamos de seguir viagem em
demanda de Poços de Caldas.

Para surpresa minha e de meu assessor, fomos informados que o gerente conforme
sua rotina diária, somente despertaria para iniciar os seus afazeres às onze horas e que o
referido tinha por hábito, conforme sua determinação expressa, depois do seu café servido
no apartamento, receber o barbeiro do salão de cabeleireiro do hotel para fazer-lhe a
barba, etc. etc. e somente depois de seu banho de hidromassagem e uma sessão de
massagem nas termas é que daria início as suas obrigações diárias como gerente geral da
Unidade. Na realidade, na época, ser gerente nos hotéis e balneários da Hidrominas, pelo
que me foi possível constatar pessoalmente era um alto negócio, muito melhor do que a
função de Diretor da Empresa, em razão das "mordomias" a que fazia jus, como habitação,
alimentação, roupa lavada e passada e tantas outras benesses, como whisky, vinho, cerveja
e licores os mais finos.

Depois de inteirar-me da veracidade dos fatos, mandei chamar o gerente para um
encontro administrativo.

Lembro-me bem: Depois de quarenta minutos, apareceu-me o Sr. Gerente,
esbaforido, reclamando que eu, por questão de ética deveria ter avisado com antecedência
da minha vinda à unidade. Na realidade no momento até achei graça de sua petulância,
pois o mesmo achava que seus padrinhos lhe permitiam este tipo de diálogo e logicamente
as mordomias que usufruía.

Mandei o referido sentar-se e respondi-lhe o seguinte:
"Prezado Senhor,
Deste minuto em diante o Senhor não é mais o gerente geral desta unidade e pode

se considerar despedido da empresa por "justa causa".
O referido arregalando os olhos, respondeu que o episódio era lamentável e que

não se considerava despedido, pois somente aceitava ordens provindas do Diretor
Presidente.

Respondi-lhe que a unidade de Araxájá tinha novo gerente, designado por portaria,
assinada por mim na qualidade de Diretor Administrativo e disse mais, que o mesmo tinha
vinte e quatro horas para se retirar do hotel, caso contrário iria solicitar o auxílio do
Delegado de Polícia local.

Espumando de raiva, o Sr. Gerente demitido, retirou-se do gabinete de
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administração, exclamando que aquilo não ficaria assim e que eu aguardasse pois iria agir.
Tratei de imediatamente telefonar ao Presidente Jayme Peconik e ao Diretor

Financeiro, meus companheiros de Diretoria, relatando-lhes o desagradável episódio.
Tanto o Peconik como o Diretor Cláudio Serra me deram o necessário apoio e

dessa maneira apesar do Ex-Gerente espernear e solicitar o auxílio de seus padrinhos,
entre eles o saudoso General Bandeira, o ato foi mantido e começamos daquela data em
diante a melhorar os métodos gerenciais nas unidades da Hidrominas.

Em abril naquele ano, recebi um grato telegrama de parte do Deputado João
Nogueira de Resende, comunicando-me que o Diário Oficial da União, do dia 31 de
março, tinha publicado portaria do Ministério das Comunicações, concedendo-me o canal
1480, com mil watts, para a instalação da rádio Emboabas em Tiradentes, graças às suas
incansáveis gestões junto ao governo federal.

O fato era por demais auspiciosos, pois há muitos anos vínhamos lutando
juntamente com os nossos valorosos companheiros de partido, no sentido de obtermos
um canal de rádio, que de uma maneira ou de outra, deveria concorrer com a rádio local,
que sempre esteve nas mãos dos correligionários de Tancredo Neves, nosso ilustre adversário
político.

No dia 21 de abril de 1976, atendendo convite da Federação dos Trabalhadores
Cristão de Minas Gerais, proferi uma palestra alusiva a Joaquim José da Silva Xavier - o
"Tiradentes" - na sede da entidade em homenagem ao grande herói nacional:

"Ao aceitar o generoso convite para proferir perante esta augusta assembléia,
formada de elementos filiados e estreitamente ligados à Federação de Trabalhadores Cristão
de Minas Gerais, palavras alusivas ao grande Mártir da Inconfidência - Joaquim José da
Silva Xavier - o "Tiradentes", abordando o tema "Inconfidência e o Trabalhador",
permitam-me os Senhores, que de imediato, possa apresentar os meus agradecimento ao
Sr. Baltazar Vitalício de Souza, e ao Reverendíssimo Padre Ary de Freitas, respectivamente
Presidente e assistente religioso desta entidade, e todos os líderes operários, circulistas e
familiares que aqui se encontram, cientificado-os da minha satisfação, da minha emoção
como homem público, em poder contribuir, modestamente, para o brilhantismo dos festejos
organizados pela Federação, no momento em que toda Minas Gerais e porque não dizer o
Brasil inteiro, todos reverenciamos a memória do Grande "Tiradentes", sacrificado pelo
ideal de querer libertar sua Pátria do domínio português, com o objetivo de implantar no
solo pátrio uma organização política compatível com a dignidade humana. O seu ideal
custou-lhe a vida, como também a seus companheiros, que não sendo mortos em praça
pública, o foram distantes de sua Pátria, no exílio, exterminados pela angústia e sofrimento.
Esta, na verdade, é a história que a história nos conta do movimento de 1789 em Vila Rica,
repleta de heroísmo, de bravura cívica, de coragem de lutar em pé de desigualdade com
forças numerosas e pela razão de dominância, sempre prevenidas, preparadas para
sufocar qualquer movimento que viesse a colocar em perigo os interesses da Coroa
Portuguesa em terras brasileiras.

A prova em favor deste argumento, temos no episódio de julho de 1720 envolvendo
a figura de Felipe dos Santos, na mesma Vila Rica, quando reagindo contra desmandados
portugueses, foi preso, amarrado e arrastado na cauda de um animal pelas ruas da localidade,
como advertência a todos que desejassem a luta contra os dominadores.

Outra prova em favor deste argumento ainda temos no episódio, também de janeiro
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de 1720 em Pitangui, quando forças comandadas pelo conde de Assumar combateram os
mineradores daquela região, provocando um tremendo morticínio, fugas e prisões, como
protesto quanto à exorbitância na cobrança do quinto do ouro.

E assim, episódios e mais episódios de movimentos armados poderíamos relatar
em todo território nacional, porém, detenhamos apenas nestes, para demonstrarmos de
que nada valeram as truculências, as injustiças, as perseguições, porque não intimidaram
os verdadeiros idealistas, não conseguiram obstar o movimento da Inconfidência Mineira
em 1789, embora, aparentemente, fracassado com a eliminação de seus responsáveis, de
seus líderes.

E quando digo aparentemente fracassado, é porque quero deixar claro que as
sementes lançadas se frutificaram provocando inapelavelmente o movimento separatista
de Portugal com o advento de 07 de setembro de 1822, data de nossa independência
política, o surgimento do estado brasileiro. Efetuou-se, pois o objetivo principal do
movimento revolucionário da chamada "Inconfidência Mineira".

Se não fosse abusar da paciência do ilustre auditório, poderíamos proceder a uma
análise histórica de todos os acontecimentos que antecederam e motivaram a nossa
independência política, mas, o tomemos por base , porque realmente foi o movimento
inspirador - "Inconfidência Mineira".

Pela composição dos elementos que tomaram a responsabilidade da deflagração
da revolta em Vila Rica, nota-se sem nenhum esforço o caráter nitidamente popular do
movimento sedicioso.

Homens da envergadura moral de um Cláudio Manoel da Costa, advogado; de
Tomás Antônio Gonzaga, poeta magistrado; de Alvarenga Peixoto; de Álvares Maciel;
Domingos Vidal de Barbosa; Francisco de Paula Freire Andrade; José Resende Costa;
Cônego Luiz Vieira da Silva; Padre Carlos de Correia de Toledo e Melo, vigário de São
João Del-Rei; Padre José Lopes de Oliveira; Padre Manoel Rodrigues da Costa, de
Barbacena; Padre José da Silva de Oliveira Rolim, nascido no Arraial do Tijuco; hoje
Diamantina e tantos e tantos outros ilustres idealistas, chefiados por um elemento mais em
contato com a sociedade civil, embora militar e com grande prestígio junto aos quartéis e
por isso mesmo verdadeiro líder -Joaquim José da silva Xavier - o Tiradentes - como era
chamado vulgarmente, a alma do movimento, diante da facilidade em aliciar
elementos de todas as camadas sociais para o planejado levante ardorosamente por ele
pregado.

Tiradentes juntamente com o Cônego Luiz Vieira - conseguindo um exemplar da
Constituição Norte-Americano e traduzindo-a, com ela nas mãos faziam a propaganda
republicana para a libertação do Brasil, tanto em Minas, quanto nos quartéis.

O Brasil experimentava, generalizadamente, o depoimento real, porém Minas
Gerais constituía o centro de todas as perseguições e coações por parte dos reinóis,
exatamente por ser a província que mais concorria com as suas riquezas metálicas para os
dispêndios voluptuários da Corte de Lisboa.

Como o infalível é a lei histórica de que a toda ação coercitiva, escorchante,
injusta, corresponde uma ação reparadora nas mesmas dimensões, justifica-se o preparativo
do levante em terras das Minas Gerais, cujas conseqüências imediatas seriam a implantação
de um regime republicano, onde se cristalizaria a liberdade de todos os brasileiros, com
abolição do trabalho escravo, também, fruto de administração lusitana. Todos iguais
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perante a lei, princípio fundamental de todo regime democrático-republicano.
Então podemos defender a tese de que Tiradentes e seus seguidores ao

planejarem o movimento chamado Inconfidência Mineira em Vila Rica, em 1978,
tendo em vista a retirada da colônia do jugo português, transformando-a em terra
independente, vale dizer, em estado politicamente organizado, com uma carta
republicana, com poderes que constituem o tripé de todo regime de liberdade: O
executivo - o judiciário e o legislativo, fórmula preconizada pelo filósofo francês
Montesquieu, na sua obra "O Espírito das Leis", efetivamente o seu ideal nunca
poderia divorciar-se daqueles que lutam, que prometem, que procuram a riqueza pelo
trabalho". Não quero dizer que se tivessem preconizado um regime monárquico, também
não tivessem em mira o processo de liberdade, pois que, monarquia constitucional,
também defende os direitos fundamentais do homem. Mas a inspiração de Tiradentes
e de seus adeptos é conseqüência do fenômeno americano, isto é, da implantação
republicana nas antigas colônias inglesas, que se tornaram independentes, como
também inspiração da própria Revolução Francesa. E não há de negar, numa fórmula
republicana de poder, tem-se mais certeza dos direitos e deveres dos cidadãos, porque
expressos na cata magna.

Se o movimento "Inconfidência Mineira" teve como escopo a defesa do princípio
da liberdade para tudo e para todos, menos para os malfeitores, ele atinge de cheio o
trabalhador, porque não se concede restrição àquele que constitui o fundamento de
progresso de uma nacionalidade. Efetivamente a maioria de uma nação reside na faixa dos
assalariados, daqueles que diariamente se loco movem no caminho das empresas, das
indústrias, do comércio, emprestando com sua técnica, tirocínio, habilidade, inteligência,
conhecimentos e força física, o desenvolvimento, o progresso e a prosperidade.

Se o trabalhador é a razão de ser do progresso de uma comunidade, não se concebe
que uma constituição republicana se omita quanto ao seu valor, sabendo-se que constitui
um dos fatores da produção e produção é a base de toda economia.

Trabalho é o esforço do homem aplicado à produção. De forma geral nada vale por
si. É o trabalho do homem que a transforma em utilidade, a terra é o exemplo típico: no
solo mais fértil do mundo uma população pode morrer de fome se não plantar e cultivar, se
não fizer brotar da terra o produto útil.

Por isso, em todas as nações, civilizadas e cristãs, o conceito de trabalho tem o
significado de justo, digno, compatível com a pessoa humana, porque durante a antigüidade
o trabalho era coisa desprezível, só para escravos. Gente digna não trabalhava, vivia do
labor alheio. A partir do cristianismo a situação começa a se modificar. Modemamente, o
trabalho constitui obrigação moral e necessidade econômica. Só merece a graça de viver
quem produz, quem é útil a si mesmo e a coletividade. É pelo trabalho que o homem se
desenvolve, se afirma perante a sociedade e cresce perante si mesmo. O trabalho é, portanto,
um direito natural. Pio XI afirmou: "O homem nasceu para o trabalho como a ave para o
vôo" e é através dele que o homem ganha um lugar na sociedade, domina a natureza,
afirma sua soberania no universo.

Mas trabalho exige liberdade, que consiste na possibilidade de cada um escolher
uma profissão de acordo com sua capacidade, com a sua tendência.

O trabalho segundo a nossa Constituição é um dever social. Assim, medidas
constitucionais são presentes em proteção ao trabalhador, como todos estamos cientes
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diante da legislação existente e cada vez mais ampliada, como agora, na extensão dos
benefícios de assistência ao trabalhador rural proposta pelo Excelentíssimo Sr. Presidente
a República ao Congresso Nacional.

Assim, tenho a impressão de que todos os nossos governantes e principalmente os
atuais, continuam contaminados com os germes lançados pelos inconfidentes no amparo
ao trabalhador, na preservação dos princípios de liberdade e de amor à Pátria. (Palmas)
No início de maio, em reunião no gabinete do Secretário da Administração Deputado
Lourival Brasil, foram tomadas as primeiras providências visando aos estudos e projetos
para a implantação de um balneário na região de Belo Horizonte, determinado pelo
governo Aureliano Chaves.

Sob a Presidência do Secretário, participei da reunião, juntamente com o Presidente
a Hidrominas, de seu Diretor Financeiro, Diretores da METAMIG, Secretário Adjunto da
Secretaria da Indústria e Comércio.

Para a implantação do balneário, fora escolhida para desapropriação pelo Estado,
de amplo terreno, localizado em ltabirito, no local denominado "Águas Quentes", em
razão dos diversos mananciais de água que brotam da terra numa temperatura de
aproximadamente vinte graus centígrados. A Hidrominas administraria a construção do
balneário e o Instituto Estadual de Floresta, implantaria no local um grande parque
florestal.

Estiveram presentes também à reunião o ilustre Deputado Jésus Trindade Barreto,
Vice-Líder do governo e o Prefeito de Itabirito Gastão Melilo.

Infelizmente a idéia não prosperou devido à necessidade de desapropriar-se o
terreno e o Estado como sempre, sem condições financeiras, foi adiando o referido projeto
e salvo melhores informações, até hoje não foi ainda aprovado o rico manancial de águas
quentes, alias bem próximo da cidade de Belo Horizonte.

Outro aspecto que devo relatar é que com a graça de Deus, desde que deixei de
exercer os mandatos de vereador, Prefeito Municipal e Deputado Estadual, durante os
quais na expressão mais simples da palavra "paguei para o exercício dos mandatos",
pouco a pouco, fui saldando as minhas dívidas bancárias, o que na realidade era uma
das minhas grandes preocupações, quase que diária e hoje torno a repetir: Por obra
e graça de Jesus Cristo, eu e Emília minha amada esposa, não devemos um "real" a
ninguém e para finalizar o comentário, tenha muita pena daqueles que necessitam de
valer-se dos exorbitantes juros bancários e crediários para realização de seus negócios de
compra a prestação de imóveis e utensílios.

O Brasil, com reflexos negativos para a maioria de seu povo, passa por grave crise
financeira, devido a inflação alta e galopante.

Vinte e nove de maio de 1976 foi e sempre será uma data inesquecível, pois nesse
dia de grande afetividade, casou-se minha filha primogênita Silvia, com seu noivo adorado
Márcio Flávio de Freitas, filho de Augusta Soares de Freitas e José Gabriel Freitas, ele
falecido.

Márcio, sempre desde o primeiro momento que foi apresentado para mim e a
saudosa Ruth, nos deixou a impressão comprovada de seus sólidos e honestos propósitos
no seu relacionamento com Silvia e daí minha felicidade e da Ruth em estarmos
participando naquele dia do enlace matrimonial dos dois entes queridos.

A celebração da cerimônia religiosa, foi realizada pelo Revmo. Padre Ary de
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Freitas, por coincidência irmão do Márcio.
Na realidade, a emoção minha e de Ruth, justificava-se sobremaneira, pois era a

segunda filha que Deus nos concedia a divina graça de vê-la casando e ao mesmo tempo
sentíamos em certo aperto em nossos corações pois sabíamos que não teríamos a partir
daquele dia o prazer do seu "bom dia papai, bom dia mamãe", com seu sorriso afetivo a
pronunciar a saudação matinal aos seus pais.

Mas sei que é o ciclo normal de todo casal que possui filhos, nascem, nos dão
alegria, são acalentados e orientados educacionalmente na infância e adolescência e
quando adultos racionalmente devem seguir a sua própria existência e "oxalá", sejam
felizes para sempre. O enlace matrimonial realizou-se na Capela do Mosteiro Santa
Clara, em Belo Horizonte.

Em junho do referido ano, as notícias internacionais, davam conta que a sonda
espacial americana "Viking" irá fotografar a superfície do planeta Marte "o planeta
vermelho", como era também conhecido. Uma das fotos revelou uma montanha com
forma de um rosto humano de três quilômetros de largura. À época os cientistas acreditavam
ser ilusão ótica. Hoje, especialistas em análise de fotos por computador, concluíram um
estudo da imagem e afirmam que o "rosto humano" não é uma ilusão de ótica.

O planeta Marte tem a sua superfície composta de ferro e alumínio e é que lhe da
a cor avermelhada.

Imaginemos portanto, quando o homem através de sua espaçonave puder chegar
e regressar do planeta Marte, quanta riqueza mineral poderá ser explorada em benefício
da humanidade.

No mês de julho, precisamente no dia quinze, participei das solenidades de
inauguração do grande pólo automobilístico mineiro, e fábrica de veículos "FIAT" ,
no município de Betim, obra esta implantada em Minas Gerais, verdade seja dia,
graças a tenacidade do Governador Rondon Pacheco e o irrestrito apoio da
unanimidade dos Deputados da Assembléia Legislativa, que naquele período de
governo lutaram irmanados contra as investidas da administração pública paulista,
que desejava que a fábrica da FIAT, fosse instalada em seu território, acenando com
inúmeras benesses fiscais aos italianos. Foi na realidade uma luta titânica, mas, vencida
pelo governo de Minas Gerais, em benefício de seu povo, tendo em vista o
desenvolvimento social e Industrial. No fim daquele mês, levei ao Secretário da
Indústria e Comércio Dr. Fernando Fagundes Neto, um trabalho mandado elaborar
pela Diretoria Administrativa da Hidrominas, cuja idéia em resumo era: "A troca de
água mineral por petróleo com o emirado do Kuwait, grande importador de água
mineral".

Em síntese: Firmar um grande contrato de exportação de água mineral com o
Kuwait, que em troca mandaria petróleo bruto em pagamento das remessas daquele produto.

Diga-se de passagem, que Minas Gerais é sem dúvida no território nacional o que
tem maior fluxo de água mineral e um dos maiores mananciais está situado no parque
Balneário Gabriel Passos, em Águas Santas, no município de Tiradentes, que infelizmente
até hoje continua inexplorado industrialmente.

O secretário Fagundes Neto levou o assunto ao conhecimento do Governador
Aureliano Chaves que autorizou os contatos com a área federal e a Embaixada do Kuwait,
mas espantosamente, por motivos desconhecidos, os contatos não prosperaram e o assunto
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pouco a pouco foi caindo no esquecimento.
Acredito que perdeu-se a oportunidade de se desenvolver e se concretizar boa

idéia, pois como é de conhecimento, principalmente os emirados árabes como o
Kuwait, produzem enorme quantidade de petróleo, mas em contrapartida o seu solo não
produz nem uma gota de água potável.

Hoje, vinte e dois de agosto, lamentavelmente morre em um desastre de
automóvel, na Rodovia Presidente Dutra no km 165, às vinte horas e cinqüenta minutos,
o Ex-Presidente da República Juscelino Kubitscheck. Morte que até hoje deixa um
ponto de interrogação na história brasileira, pois como noticiado na época, foi muito
estranho o Ex-Presidente resolver viajar de São Paulo o Rio de automóvel, quando
soube-se que o referido estava de passagem marcada para o vôo aéreo pela parte da
manhã do dia seguinte.

O trágico falecimento de Juscelino chocou a nação, pois gozava de grande estima
popular e no seu governo como Presidente da República, o país gozou de grande
prosperidade, principalmente na área do desenvolvimento Industrial e social.

Juscelino Kubitscheck, que foi também Prefeito Municipal de Belo Horizonte,
Governador de Minas Gerais, Deputado Federal e Senador e o construtor da nova capital
federal, Brasília, e que teve os seus direitos políticos suspensos e o seu mandato cassado,
na realidade se vivo fosse seria um candidato imbatível ao Governo da República, sem
sombra de dúvidas tendo em vista sua enorme popularidade.

E pôr falar no jornal "Estado de Minas" hoje dia 07 de março de 1988, enquanto
escrevo estas linhas, devo lembrar que o jornal dos mineiros, onde o meu particular amigo
Roberto Elisio de Castro e Silva é o seu redator político, completa sessenta anos de
existência.

O "Estado de Minas" nasceu a 07 de março de 1928 e teve como primeiros Diretores
Juscelino Barbosa, Álvaro Mendes Pimentel e Pedro Aleixo. Em 1929 entrou para o jornal
Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, que possuía outros jornais em São Paulo, Rio e
Porto Alegre, e transformou a empresa em sociedade anônima, incorporando dessa maneira
o jornal à cadeia dos Diários Associados.
Ao longo dos sessenta anos, incentivado pelo dinâmico jornalista Assis Chateaubriand, o
jornal esteve presente em inúmeras campanhas meritórias de cunho principalmente social
e cívico.

Também devo registrar que no dia 08 de março de 1988, a brasileira de Governador
Valadares, Graice Perciano B. Silva, tomou-se a primeira maquinista do Brasil, depois de
enfrentar os mais de seiscentos homens no concurso para preenchimento de vagas para
maquinista da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos - "DEMETRÔ" e foi notícia
do jornal "Estado de Minas".

Nos primeiros meses de 1988, a Assembléia Nacional Constituinte entre outros,
irá votar a questão de sistema de governo: A Nova Constituição deverá estabelecer um
governo presidencialista como o atual, em que o chefe do executivo é ao mesmo tempo
chefe de Estado e chefe de governo, atuando quase que independente do Congresso
Nacional, ou um governo do tipo parlamentar, no qual o Presidente é o chefe do Estado,
mas a chefia do governo fica em mãos de um primeiro Ministro, escolhido pelo Congresso
Nacional, podendo o referido destituí-lo ou substituí-lo, bem como os demais Ministros,
no momento que perderem a confiança dos representantes do povo, devido a má condução
administrativa do país.
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Infelizmente, até hoje, em toda a nossa história republicana, o presidencialismo
no Brasil tem vigorado durante mais tempo em situações excepcionais e traumáticas do
que numa situação de normalidade. Isto significa que o sistema não funciona a contento,
vivendo entre fracassos perniciosos para a nação e seu povo.

Eis porque julgo o momento oportuno para reafirmar a minha posição
parlamentarista em função de um exame realista da nossa vida política, pois no regime
parlamentarista é possível trocar de governantes sem crises e rupturas constitucionais
durante a vigência de seus mandatos o que não acontece no presidencialismo, que na
realidade sua troca sempre trouxe traumas para o povo brasileiro.

Voltando às reminiscências. Os órgãos de divulgação no dia 09 de setembro de
1976 noticiam o falecimento aos oitenta e dois anos de idade do líder chinês "Mao
Tsetung", que por muitos anos governou a China dentro do regime comunista, que
enfatizando todas as atividades privadas, fez que o seu povo permanecesse em completo
atraso, principalmente no campo Industrial e comercial em comparação com o resto do
mundo.

Como todo ano, os jornais noticiam a catástrofe da eterna seca do nordeste brasileiro.
Desde a minha adolescência ouço falar da "Seca do Nordeste" e o flagelo de suas

conseqüências. No entanto, nada mais previsível do que a lamentável seca. Ela no meu
ver pode ser vista anualmente como uma espécie de suicídio daquele povo sofrido, ou por
outro angulo, de homicídio culposo via omissão. Sim, o Brasil só sofre da seca porque
quer. Não falta água, como todos nós sabemos e nem estão para serem descobertas novas
fórmulas salvadoras de irrigação.

Existem solos muito piores do que o semi-árido brasileiro, que com capacidade e
moderna técnica, foram transformados em jardins. Não se toma necessário buscar exemplos
mais avançados como Estados Unidos, Israel e Austrália, bastaria visitar os campos irrigados
do semi-árido solo da Índia ou mesmo China, com todo o seu atraso.

Em um país como o Brasil, que o Norte é cortado pelo Rio Amazonas, no
Nordeste tem o caudaloso Rio São Francisco e no Centro o Araguaia, para não citar os
demais, naturalmente bastaria o governo federal e dos estados, abrirem canais, construindo
cursos de água, provenientes dos citados rios, a exemplo do que tem sido realizado em
diversos países, canais estes até navegáveis, como o Canal do Panamá e o Canal de Suez,
para termos a região do Nordeste irrigada o ano inteiro e definitivamente, e o principal,
se daria um fim na famosa "Indústria da Seca", que anualmente consome milhões e milhões
de cruzeiros, sem solucionar o problema.

Tenho plena certeza que nenhum esforço social no Brasil será consistente caso o
drama da região nordestina não seja contornado. Acho que se o combate a miséria é
prioritário, deve-se iniciar o quanto antes pelo Nordeste. Não é possível que um país
continental como o nosso, com fartura de mananciais de água, continue por omissão de
sucessivas administrações, principalmente federal, e ensejar a morte e o êxodo anual de
milhares de nossos irmãos nordestinos.

No dia dezoito de setembro do mesmo ano, foram inauguradas pelo Governador
Aureliano Chaves, dois melhoramentos da maior importância para a região de São João
Del-Rei ou seja: a ligação asfáltica da BR 265 (São João Del-Rei - Lavras) ao "Camargo
Turismo", na beira da Represa de Camargos. Rodovia de oito quilômetros, que deverá
servir de estímulo para a expansão do turismo na região, pois veio colocar a represa que
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possui cento e dezesseis quilômetros de comprimento e dois mil e duzentos quilômetros
de perímetro, ao alcance de visitantes de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte,
com acesso rápido por rodovia asfaltada.

O outro foi sem dúvida a inauguração dos melhoramentos no Balneário Gabriel
Passos, em Águas Santas, município de Tiradentes.

Após um ano de trabalho, onde foram investidos cerca de um milhão e quinhentos
mil cruzeiros (na época uma elevada quantia), com a presença do Governador Aureliano
Chaves, Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Turismo, Fagundes Neto, Deputado
João Nogueira de Resende, Prefeito Lourival Gonçalves de Andrade, vereadores e
autoridades das cidades vizinhas, presente a Diretoria da Hidrominas, que realizou as
reformas por intermédio de coordenação e supervisão da Diretoria Administrativa sob
minha responsabilidade, foram inaugurados os seguintes benefícios:

Chafariz em estilo barroco; com uma vazão diária de mais de um milhão e duzentos
mil litros de água mineral, piscina olímpica com água mineral corrente; praça de esportes;
parque infantil; serviço de lanchonete e um grande lago, que veio permitir o uso de
passeios de barcos e pedalinhos para lazer dos usuários, como também a pesca esportiva
com vara. Para a viabilização do lago foi necessário construção de uma barragem de meio
porte, projeto e supervisão do supervisão do engenheiro da Hidrominas Dr. Elber Monteiro
de Castro.

Na ocasião da inauguração dos melhoramentos, usaram da palavra o Presidente da
Hidrominas Jayme Andrade Peconik, o Dr. Fagundes Neto, Secretário de Indústria,
Comércio e Turismo, o Deputado Federal João Nogueira de Resende, na qualidade de
representante da região na Câmara Federal, mostrando o alcance do empreendimento, o
Prefeito de Tiradentes, e como Diretor Administrativo da Hidrominas e Coordenador das
r;alizações dos melhoramentos na ocasião afirmei: que a transformação do Parque das
Aguas Santas em Balneário possibilitaria mais uma fonte enorme de recursos em futuro
próximo para o Brasil, levando-se em conta as negociações que se processavam entre a
Hidrominas, Estado de Minas Gerais e o Governo Federal, junto ao Governador do Kuwait,
para a troca de água mineral por petróleo.

Encerrando as festividades, falou o governador, fazendo um apelo principalmente
aos jovens ali presentes, para que não se deixassem envolver pelo pessimismo que nada
constrói, exaltando que aquela inauguração era uma prova de capacidade realizadora dos
mineiros que acreditam na Pátria e no progresso de Minas e exemplos como aquele
deveriam ser seguidos.

Lembro-me também que naquele período à frente da Diretoria Administrativa e
mesmo depois como Presidente da Hidrominas. Era um de meus projetos incentivar
através de empresas privadas a construção de confortável hotel de turismo na local onde
até hoje existe junto ao balneário uma mata nativa, sem entretanto e logicamente, desfigurar
ou desmatar a pequena reserva ecológica.

Infelizmente, o projeto da troca de água mineral por petróleo, acredito, devido "as
forças ocultas" ficou somente na boa intenção e permanece até hoje sem concretizar-se, o
que sem sombra de dúvidas. Em caso positivo, seria inesgotável fonte de divisa cambial
para o país.

No dia 08 de outubro de 1976, recebo telefonema da Ruth, que se encontrava na
cidade de Paranavaí, no Estado do Paraná, junto a nossa filha Suzana, dando-me a grata e
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efetiva notícia do nascimento de nosso primeiro neto, que iria chamar-se Bruno.
Em seguida, exultante de alegria, comuniquei o auspicioso acontecimento aos

meus filhos e tratei de preparar-me para seguir viagem ao Paraná, a fim de conhecer o meu
primeiro neto e participar de seu batismo como cristão, consagrando-se à religião católica
apostólica romana. .. .

Expresso que o acontecimento do nascimento do meu pnmelro neto fOi deveras
maravilhoso, pois como avós eu e Ruth, fomos a exemplo de Suzana e Arnaldo, presenteados
por Deus com um anjo, que ingressando nas fileiras da cristandade foi ~benço~do e .pass.oua
ser sem dúvida, mais um motivo par aumentar a felicidade de seus quendos paiS, pOiSsei por
experiência própria, que um filho é sempre o "elo" a mais a unir dois corações amantes. V~mos
sempre no nosso filho o prolongamento do nosso próprio ser, o herdeiro de nos~a personah?a~e
e sei também que em futuro, quando trilhar o caminho do dever para com a SOCiedadee a Pama,
seremos fartamente compensados das noites mau dormidas e dos dias de inquietude.

Em homenagem ao nascimento do meu primeiro neto, desejo transcrever alguns
versos de autoria do ilustre poeta brasileiro Fagundes Varela, intitulado:

É menos bela a aurora,
a neve é menos pura
que numa criança loira
no berço adormecida!

Seus lábios inocentes
meu Deus, ainda respiram
os lânguidos aromas
das flores de outra vida!

o anjo de asas brancas
que lhe protege o sono
nem uma nódoa enxerga
naquela alma divina!
Nunca sacode as plumas
para voltar às nuvens,
nem triste afasta ao vê-la
a face peregrina!

No seio da criança
não há serpentes ocultas,
nem pérfido veneno,
nem devorantes lumes.

Tudo é candura e festas!
sua sublime essência
parece um vaso de ouro
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repleto de perfumes!
. M~u p~i José e mamãe Stela também ficaram radiantes, pois acabavam de ganhar

seu pnmelro bIsneto, na verdade uma graça divina.
Outra não foi a alegria de meu saudoso sogro Waldemar e Dona Saninha.
Ainda no final de outubro do mesmo ano, por minha iniciativa, foi realizado no

Gran~e Hotel e balneário de Araxá o 10 Encontro Gerencial, que reuniu gerentes e
~upenntendentes de todas as nove unidades da Hidrominas, para a troca de idéias e
Implantação de novos métodos administrativos e de atendimento aos usuários da empresa.
. . Os resultados foram altamente positivos, não somente pelo entrosamento da
dlretona com os gerentes e seus auxiliares diretos, como também ficou claro e patente
que a empresa estava atualizando-se através de projetos gerais em execução dentro de
nov~ visão administra~~va, tendo como ápice o melhor atendimento aos hóspedes e
frequentadores dos hotels, termas e parques sob a responsabilidade da empresa.

Em novembro, foi eleito Jimmy Cárter como novo Presidente dos Estados Unidos
da América.

Também naquele mês, o resultado da eleição em São João Del-Rei não foi
favorável ao nosso partido aARENA ,que concorrendo com três candidatos à sublegenda
, Bre~o Lombardi, Mário Lombardi e Nilo Brasiel, foram derrotados pelo candidato ao
MovImento Democrático Brasileiro - MDB, Otávio de Almeida Neves para Prefeito e
Euclides Garcia de Lima para Vice-Prefeito, Otávio, por sinal, irmão de Tancredo de
Almeida Neves, na época Deputado Federal.

Na ocasião, apesar da boa administração de Lourival Gonçalves de Andrade Prefeito
Municipal filiado a ARENA, diversos fatores negativos, levaram os nossos candidatos à
derrota.

Lembro-me que o Prefeito Lourival, em carta ao Deputado João Nogueira, enumerou
as causas principais que contribuíram para a derrota da ARENA em São João Del-Rei,
entre elas a falta de apoio político do governo federal e estadual aos nossos bravos
companheiros de partido. Mas, no final o povo é que decide e elege seus governantes,
m~~entretanto, quando se revelam péssimos administradores, é o próprio povo que terá de
aguentar com as conseqüências.

Em seis de dezembro daquele ano, morreu na Argentina o Ex-Presidente João
Goulart, que diga-se de passagem, foi o único Presidente a morrer no exílio.

Hoje, 19 de março de 1988, da noite para o dia o governo decreta mais um aumento
nos preços dos combustíveis e outros derivados do petróleo.

,c? q~e se. verifi~a na Nova República, na área federal e estadual, é que persiste
sua pohtlca InfelIz de trIbutar sempre mais sem medir as conseqüências espoliativas para
o povo.
. . Onte~ também: o plenário da Assembléia Nacional Constituinte aprovou pela sua

malOna a opçao pelo sIstema presidencialista de governo.
. Acredito entretanto: o que atormenta politicamente a nação é propriamente o
slste~a ?e governo ..Ma~tldo como foi o presidencialismo, o fundamental é que a
ConstituInte tenha se Inspirado na eficiência e na responsabilidade a fim de dotar o ais
da indispensável estabilidade institucional. Na verdade, o que houve ontem foi ~ma
opção histórica.

A vitória no Congresso Constituinte, do sistema presidencialista sobre o
parlamentarismo e do mandato de cinco anos para o Presidente José Sarney, despertou na
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verdade a esperança de que o governo venha a adotar agora medidas profundas,
principalmente de controle sobre o terrível déficit público, um grande impulsor da inflação
e da recessão, durante tantos anos postergados a segundo plano.

Em conseqüência da minha representação ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais, denunciando o Juiz Eleitoral de São João Del-Rei, pela sua suposta convivência
parcial nas eleições de novembro de 1976, na qualidade de Presidente da Diretoria da
ARENA local, obtive de parte do referido juiz Eleitoral, o meu único processo na Justiça
em toda a minha vida, ou seja, fui denunciado através de queixa-crime, baseado em
calúnia, difamação e injuria.

A repercussão no Estado e em especial em São João Del-Rei, como era esperado
foi enorme, em razão das notícias publicadas no "Diário da Tarde" e no "Jornal do Poste".

Em compensação, foi grande o número de solidariedade que recebi de toda a
região do "Campo das Vertentes" e particularmente dos amigos e eleitores do município
sanjoanense.

O Deputado João Nogueira, em pronunciamento efetuado na Tribuna da Câmara
Federal em 02 de janeiro de 1977, e publicado no "Diário do Congresso Nacional
número 146", solidarizou-se com a minha atitude e demonstrou-se que o Juiz autor do
processo, realmente tinha infringido a Lei Eleitoral, não punindo e advertindo na ocasião a
Diretoria do MDB de São João Del-Rei. Terminou o seu pronunciamento solicitando
providencias urgentes e enérgicas do egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.

Existe um ditado que sempre está em evidencia, ou seja: "O dia do benefício é a
véspera da ingratidão" e foi isso que aconteceu, pois quem lutou junto ao Governador do
Estado para conseguir o ato de remoção e promoção do comentado Juiz de Direito para a
1a Vara de Justiça da Comarca de São João Del-Rei, foi exatamente a minha pessoa.

O próprio Prefeito Lourival Gonçalves de Andrade, que tinha conhecimento dos
fatos, repudiando a atitude do Juiz eleitoral, também, em solidariedade efetuou uma
representação ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Dr. Armando Ribeiro Falcão, Ministro
da Justiça na época.

Apesar do processo, não me abati pois tinha testemunhas das graves ocorrência
em que se basearam minhas denúncias, restando portanto esperar para apresentar provas
perante a justiça em minha defesa.

Em meados de janeiro, em companhia da Ruth, fomos à cidade de Ouro Preto, para
naquele fim de semana, unindo o útil ao agradável, ao mesmo tempo em que efetuávamos
uma inspeção no funcionamento do Grande Hotel, aproveitar a presença de minha saudosa
esposa para percorrer novamente as ruas e vilas da antiga Vila Rica, para rever o esplendor
de suas deslumbrantes igrejas, cujo repositório sacro é um dos mais belos da arte barroca
mineira.

E por mercê desse acaso é que descobrimos o encantamento, principalmente no
teto da nave e da capela-mor da igreja de São Francisco de Assis, as magníficas pinturas
do genial artista Manuel da Costa Ataíde, cujo talento criador principalmente pela
delicadeza e perfeição dos seus trabalhos, juntamente com o místico entalhador
Antônio Francisco Lisboa o "Aleijadinho", fizeram de ambos, expoentes entre os grandes
mestres da arte sacra que floresceram no final do século XVIII em Minas Gerais.

Consta do assentamento dos historiadores que Manuel da Costa Ataíde, nasceu na
cidade de Mariana, aos 18 de outubro de 1762, onde sempre viveu em casa humilde que
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até hoje existe à rua Nova, nos fundos da igreja do Carmo, tendo falecido em 03 de
fevereiro de 1837, aos 75 anos. Não foi casado, tendo porém deixado um filho natural de
nome Francisco.

Contemporâneo de Antônio Francisco Lisboa, o famoso escultor de Vila Rica,
com quem privou na mais fraternal intimidade, companheiros que foram nos difíceis
e delicados trabalhos da arte religiosa daquele tempo, neles se completou, no
expressar de Diogo de Vasconcelos, "o par genial que floresceu em Minas por aquela
época".

Todas as igrejas de Minas Gerais beneficiadas e engalanadas pelo cinzel admirável
do" Aleijadinho", receberam também o desenho e o colorido vivaz da arte inigualável de
Ataide.

Manoel da Costa Ataide, legou para a posteridade inúmeras pinturas, entre elas
destacam-se entre outras o teto da nave e o da capela-mor da igreja de São Francisco de
Assis de Ouro Preto e a sua obra-prima está na magistral tela da "Ceia", que se encontra
sobre o zelo e guarda dos padres do antigo e histórico Colégio do Caraça.
Diante desse belíssimo quadro, bem expressou em seu trabalho histórico Décio Vibres:
"É um quadro antigo que já vimos, mas que todos com prazer vemos de novo".

Não menos impressionante é a pintura da morte de São Francisco que se encontra
na sacristia da Ordem 3" de Mariana.

Finalmente, a proveitosa estadia minha em companhia da Ruth na antiga Vila
Rica, deixou impresso em nossa memória o valor inigualável da obra de Ataide, que
juntamente com Francisco Antônio Lisbôa o "Aleijadinho", dignos ambos da reverência
e admiração.

Ainda em janeiro, os meios de divulgação, noticiam o falecimento do Ex-
Governador do Estado da Guanabara Carlos Frederico Werneck Lacerda, político eminente
da UDN - União Democrática Nacional, vibrante tribuno que com sua atuação enérgica e
implacável efetuou oposição drástica ao governo de Getúlio Vargas e foi um dos
participantes de relevo na Revolução de 1964.

Em fevereiro estive em companhia do Deputado João Nogueira, na cidade de
Tiradentes, para assistir e participar da inauguração do sistema de discagem direta a
distância, efetuado pela "TELEMIG", atendendo pedido meu e do ilustre Deputado Federal.

Na ocasião, o Prefeito de Tiradentes Josafá Pereira Filho, em sinal de agradecimento
e em nome do povo tiradentino nos ofertou como lembrança uma placa de prata, com
palavras alusivas ao evento.

Também naquela oportunidade, com a presença do Dr. Cláudio Magalhães _
Presidente da CODEURB, foi dado início à construção de concreto armado da "Ponte do
Porto", que liga o município de Tiradentes a São João Del-Rei. Obra esta que igualmente
foi o resultado do meu esforço conjunto com o João Nogueira de Resende.

Em doze de março daquele ano, a XV Assembléia Geral Ordinária de
conferencia Nacional dos Bispos do Brasil- CNBB, realizada em ltaici, São Paulo, aprova
o documento "Exigências Cristãs de uma Ordem Política".

Dando prosseguimento ao episódio da queixa-crime, referente ao processo em
que figurei com réu, fui intimado a comparecer no dia 24 de março de 1977, ás quinze
horas, perante o Juiz da Comarca de São João Del-Rei, para uma audiência de tentativa de
conciliação entre as partes envolvidas.
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Na referida audiência, ouvida as partes, achou o Juiz provável a reconciliação e
em seguida promoveu o entendimento entre os mesmos, que seguindo o conselho de seus
advogados, se reconciliaram e assim terminou o episódio de minha única passagem pela
justiça na qualidade de "réu".

No dia primeiro de abril de 1977, o presidente Geisel baixa o Ato Complementar
número 102, decretando o recesso do Congresso Nacional, que havia rejeitado a reforma
judiciária proposta pelo executivo. Em seguida Geisel outorga a referida reforma do
poder judiciário através da emenda constitucional número 07. No dia seguinte assina
também outra emenda a de número 08 e seis decretos leis, outorgando as reformas políticas
e afirma o ato complementar reabrindo o Congresso Nacional.

De modo singular, através de atos revolucionários ou seja de exceção, o
presidente Geisel realizou as reformas constitucionais que ficaram conhecidas como "Pacote
de Abril". Por elas o mandato presidencial passava de cinco para seis anos e instituindo
que um terço dos Senadores seriam eleitos indiretamente (Senador Biônico).
Em vinte e oito do mesmo mês, através da realização da Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária dos acionistas de Águas Minerais de Minas Gerais SIA - Hidrominas, fui
eleito para o cargo de Diretor Administrativo, juntamente com Jayme Peconick e Cláudio
Martins Senra, para mais um período de dois anos.

Em três de julho do mesmo ano, participei de uma reunião da sede da EMBRATUR
no Rio de Janeiro, representando a Hidrominas e na qual, o Presidente do órgão público
Said Farhat, anunciou novo programa da empresa para incentivar e recuperar toda a rede
de hotéis das áreas turísticas no país, principalmente nas estâncias hidrominerais e cidades
históricas.

Hoje posso afirmar que infelizmente os planos da EMBRATUR da época, apesar
da enorme divulgação, na prática não saíram do papel.

Ainda em julho, recebo correspondência do ilustre amigo de Juiz de Direito da
comarca de São João Del-Rei Dr. Ormeu Gonçalves Frois, agradecendo o meu empenho
junto ao Governador Aureliano Chaves, por ocasião da efetivação e nomeação de sua cunhada
ama Maria, para o cargo de Juíza de Direito da Comarca de Rezende Costa.

A revista "Pesca, Campismo, Turismo e Caça", em artigo escrito por Marco Aurélio
Xavier Lopes. Retrata o esforço que empreendemos apesar dos fracos recursos, para
remodelar os hotéis da Hidrominas, naquela época: A Hidrominas que é uma das maiores
e melhores empresas estatais de turismo está fazendo verdadeira revolução de bom gosto,
ampliação e melhoramentos em todas as áreas do Palace Hotel de poços de Caldas, sob a
orientação eficientes Nelson Lombardi, diretor Administrativo da empresa. Tudo no
Palace está sendo remodelado, desde a lavanderia até ás cozinhas. As suítes e
apartamentos estão sendo restaurados dentro de seu traçado original "Art-Noveaux" e
admite-se até a construção de uma piscina externa, que irá competir com a deliciosa
piscina interna estilo romana, de água quente sulfurosa e assim por diante.

Confesso que durante a minha atuação política, que exigiu muito de minha pessoa
e de minha própria família, Ruth e filhos, tivemos mais momentos de incompreensão e
porque não expressar de ingratidão. Mas a bem da verdade embora em menor escala,
tivemos momentos de alegria reconhecidamente gratificante. Um deles foi o recebimento
do ofício número D-OII/03177-2 da Fundação Municipal "São João Del-Rei", mantedora
e embrião da futura Universidade Sanjoanense, assinado pelo seu saudoso Presidente e
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primeiro Reitor, Marechal Cyro Espírito Santo Cardoso, ilustre militar e Ex-Ministro da
Guerra do Presidente Getúlio Vargas, contendo a seguinte mensagem:

Ofício. D-Oll/0377-2
lImo Sr.
Nelson José Lombardi
Belo Horizonte - MG
São João Del-Rei, 08 de agosto de 1977.
Prezado Senhor,
Na qualidade de Presidente do conselho Curador da Fundação Municipal de São

João Del-Rei, venho manifestar-lhe os nossos mais profundos e sinceros agradecimentos
por mais um relevante serviço prestado por V.S. para o desenvolvimento de São João Del-
Rei dentro do setor da educação.

Sua atuação na modificação da Lei Estadual que doou à Fundação Municipal São
João Del-Rei o antigo prédio do extinto Colégio Santo Antônio, modificação esta que nos
permite instalar e manter a unidade de ensino do 2° grau, foi eficiente e decisiva e é graças
a V.S. que hoje podemos dar continuidade ao nosso plano de integração do jovem
secundarista na comunidade universitária que, com justo orgulho, vemos crescer dia a
dia.

A criação, instalação e manutenção de um curso de 2° grau, lado ao lado com
nossas faculdades, permitirão um trabalho mais eficaz na preparação de nossa juventude
para a formação de técnicos competentes que realmente correspondam à demanda do
mercado tecnológico nacional.

Aplaudo de pé o seu trabalho e manifesto-lhe a nossa gratidão confiante em que
V.S. estará sempre disposto a trabalhar pela causa de nossa São João Del-Rei.

Com os protestos da mais alta estima, subscrevo-me,
Atenciosamente,
Marechal Cyro Espírito Santo Cardoso
Presidente.

O ofício tratava de agradecer a minha atuação junto ao Governador
Aureliano Chaves, na modificação do Artigo 2° da lei n°.7.058, de 30 de agosto de 1977,
que possibilitava a fundação Universitária Municipal de São João Del-Rei, a manutenção
de escola de ensino superior e de 2° grau.

Neste momento, desejo registrar para a história embora resumidamente, os primeiros
passos que ensejaram a instalação em prédio próprio, da hoje vitoriosa FUNREI.

Nos idos de 1970, a saudosa Vereadora Alba Lombardi, dinâmica e acima de tudo
empreendedora, iniciava uma campanha junto às autoridades competentes no sentido de
ser doado o prédio do antigo colégio Santo Antônio para a municipalidade, com o fim de
abrigar a futura Fundação Universitária Sanjoanense.

Esclareço que na época, com a transferência do colégio Santo Antônio dos
frades franciscanos para a capital mineira, o referido imóvel encontrava-se vazio e sem
destinação.

A meritória campanha, teve a adesão das autoridades e principalmente da sociedade
local e na qual juntou-se desde o primeiro momento o ilustre Marechal Cyro Espírito
Santo Cardoso, que foi sem sombra de dúvida, um dos pilares fundamentais do processo.
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Nesse entretempo, por obra insondável do destino falece repentinamente a corajosa
e diligente Vereadora Alba Lombardi. .

Em abril de 1971, no exercício do mandato de Deputado Estadual, Juntamente
com os ilustres Marechal Cyro Espírito Santo Cardoso, Prefeito Mário Lombardi, Df.
Orestes Braga, Célio Boucheville e Coronel Edival Álvaro Pimenta, em comissão,
estivemos numa audiência com o Governador Rondon Pacheco, para solicitar-lhe a doação
do prédio do Antigo Colégio Santo Antônio, que na época tinha passado a ser de
propriedade do Estado. . .

Rondon Pacheco prometeu e cumpriu, pois tempos depOis, em solemdade no
Palácio dos Despachos, presentes os membros da citada comissão, foi sancionada a Lei n.o
5.694, de 01 de junho de 1971, que autorizava o Estado a doar o imóvel em comentário à
Fundação Municipal de São João Del-Rei, que sofreria alterações, para melhor adaptar-se
ás condições programadas através da Lei n.O5.904, de08 de junho de 1972, cujo projeto-
lei foi de minha iniciativa na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais atendendo
solicitação do Presidente do Conselho Curador.

Justiça seja feita igualmente ao Ex-Prefeito Milton Viegas, que concretizou através
de lei municipal, a personalidade jurídica da Fundação Municipal de São João Del-Rei.

Com o passar do tempo, infelizmente ao relatar-se "o fato", esquecem os escribas,
daqueles que lutaram com destemor pela "Pedra Fundamental" da obra que atualmente
honra e dignifica o ensino universitário na região do Campo das Vertentes do Estado de
Minas Gerais.

No final do mês de agosto do referido ano, começou através dos noticiários dos
órgãos de divulgação, o jogo e entendimentos para a sucessão dos Governos Estaduais em
todo o país.

Em Minas Gerais, lembro-me bem, o Deputado Estadual João Ferraz, Ex-
Presidente da Assembléia Legislativa e meu colega durante o meu mandato de Deputado,
patrocinou a distribuição de mais de dez mil cópias xerox de uma página do jornal
"Estado de Minas", com uma foto de sua recente audiência do o Presidente do Planalto,
par a sucessão do Governador Aureliano Chaves. E assim por diante também nos demais
Estados iam surgindo diversas candidaturas, com vistas a próxima sucessão estadual, as
cartas estavam sendo lançadas na mesa.

O "Diário Oficial" de 16 de setembro, publicou o Decreto número 80.350, que
outorgou a concessão à Sociedade Rádio Emboabas de Minas Gerais Ltda., para estabelecer
uma estação de radio difusão sonora em onda média de âmbito regional na cidade de
Tiradentes, Estado de Minas Gerais - Ato assinado por Ernesto Geisel e Euclides Quant de
Oliveira, respectivamente Presidente da República e Ministro das Comunicações.

Graças à atuação objetiva e o prestígio do ilustre companheiro Deputado Federal
João Nogueira de Resende, obtínhamos, juntamente com os nossos correligionários da
ARENA, tão almejado canal de rádio, que iria concorrer com a emissora de nossos
adversários políticos, na época de eleições e mesmo antes, através de palestras e informações
dos trabalhos que haveriam de ser realizados. A rádio Emboabas emissora de boa potência
haveria de abranger toda a região eleitoral, cujo pólo é são João Del-Rei.

Os meios de comunicação, noticiam no dia vinte de setembro daquele ano,
que a polícia paulista bloqueia o campus universitário de ~~o :aulo .• para impedir a
realização do III Encontro Nacional dos Estudantes, a reumao e realizada na PUC, a
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polícia invade o recinto e alguns estudantes ficam feridos pela explosão de bombas
lacrimogêneas.

Em onze de outubro, é sancionada a lei que cria o Estado do Mato Grosso do Sul.
No dia treze do mesmo mês, o Presidente Ernesto Geisel, exonera do cargo de Ministro

do Exército o General Silvio Frota, nomeando para substituí-lo o General Fernando Bethlem.
Comentou-se na ocasião que a exoneração deveu-se às articulações do General

Frota, insinuando como candidato a Presidente da República, da qual não concordava o
Presidente Geisel.

Em novembro, o Presidente Jimmy Cárter dos USA, proibiu a venda de armas ao
Brasil, Argentina, EI-Salvador e Guatemala, em função das denúncias de violação de direitos
humanos nesses países. Através do Ofício número 88/77 de 02 de dezembro de 1977, recebi
a comunicação, aliás muito grata, que por indicação do Vereador José Augusto de Carvalho,
a Câmara Municipal do município de nazareno, me tinha outorgado do título de cidadão de
Nazareno, ofício este assinado pelo seu Presidente Dr. Pierre Cartianu.

Infelizmente, na data aprazada pela Câmara Municipal de Nazareno, que seria no
dia doze de dezembro, não me foi possível estar presente, para receber o honroso título,
pois Ruth, minha saudosa esposa, tinha sido inesperadamente submetida a uma urgente
cirurgia de úlcera duodenal pelo professor Alcino Lázaro.

Em meados daquele mês, recebemos a infausta notícia do falecimento de meu
ex-colega o Deputado Estadual Sebastião Alves do Nascimento, depois de longo
tratamento em Belo Horizonte. Seu corpo foi velado no salão nobre da Assembléia
Legislativa, tendo sido levado em seguida para sua cidade, Patos de Minas, onde
procedeu-se o enterro. Com o falecimento do ilustre colega "Binga", como era
carinhosamente conhecido, abriu-se a vaga para o primeiro suplente na Assembléia
Legislativa, que por coincidência era a minha pessoa, que na ocasião ocupava o
cargo de Diretor Administrativo da Hidrominas.

Dessa maneira, mais uma vez estava eu diante de um "impasse", pois o mandato
a ser exercido de Deputado Estadual, deveria ser de três ou quatro meses, pois havia dois
titulares efetivos ocupando os cargos respectivamente de Secretários de Administração e
do Trabalho e deviam retomar a Assembléia para disputar e reeleição.

Depois de muito meditar e analisar os prós e contras, resolvi ficar onde estava, pois
se tomasse posse na Assembléia, corria o risco de depois de três ou quatro meses, perder
novamente o mandato e encontrar outro Diretor eleito na Hidrominas e diga-se de passagem,
devido a situação de saúde de Ruth e educação escolar dos meus filhos, não me era
permitido de sã consciência, ficar um dia desempregado, pois o que recebia na época
como aposentado do IPLEMG, fazendo parte do primeiro grupo, era na realidade em
termos de valores uma ninharia.

Naquele Natal de 1977, noite feliz em que comemoramos junto da família a
renovação do advento do "Menino Jesus", deixou-me grata a lembrança, pois Ruth, apesar
de ainda em convalescença da cirurgia, fez questão de reunir em ceia festiva todos os
nossos filhos, com a participação inclusive do Márcio esposo da Sílvia, Arnaldo esposo
de Suzana e Paulo namorado de Elizabeth.

Foi na realidade uma reunião familiar muito afetiva e antes da ceia, inclusive
houve troca de presentes e a meia noite entre beijos e abraços abrimos uma champanhe em
homenagem ao nascimento do filho de Deus onipotente.
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No último dia daquele mês o Presidente Geisel, aponta oficialmente o General
João Batista Figueiredo, como o candidato da ARENA a sucessão presidencial, ainda por
eleição indireta pelo Congresso Nacional.

No início do mês de janeiro de 1978, convenci os meus colegas de Diretoria da
Hidrominas, dentro de um plano de incentivo turístico, no sentido de melhorar a ocupação
dos hotéis da empresa, em editar e distribuir às Agencias de Viagens um folheto explicativo
do que a Hidrominas podia oferecer no setor hoteleiro, estâncias hidrominerais, cidades
históricas e beleza natural e ecológica de seus parques.

Realmente o folheto foi muito bem impresso em papel "brilhante" e inclusive
estampado um mapa rodoviário, indicando as distâncias rodoviárias, partindo de Belo
Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília até as unidades hoteleiras e balneários da
Hidrominas.

Confesso que objetivamente, foi também em toda existência da Hidrominas a
primeira iniciativa de propaganda com a finalidade de aumentar a freqüência de nossos
hotéis e balneários.

No dia 28 de janeiro de 1978, com as bênçãos de Deus Nosso Senhor, uniram-se pelo
sagrado enlace matrimonial a nossa filha Elizabeth e o jovem médico Paulo Assumpção. Era a
terceira que através do casamento deixava nosso lar, mas eu e Ruth estávamos deveras
contentes, pois sabíamos que Beth e Paulo seriam muito felizes porque se amavam, e da união
de dois afetos sinceros, dentro em breve haveria de brotar a seiva de nova vida.

No início de março, lendo uma crônica do médico Emílio Grinhaum, publicada no
"Jornal de Minas", verifiquei que o Palace Hotel de Poços de Caldas, apesar de possuir
uma piscina interna de água quente sulfurosa, carecia de uma piscina externa, para atrair
a freqüência dos jovens, que adoram água e sol.

Levei o assunto à discussão da Diretoria da Hidrominas e na ocasião o Diretor Presidente
Jaime Peconick, entusiasmou-se com a idéia e assim sendo, obtive carta branca, inclusive
com a aprovação do então Secretário de Industria, Comércio e Turismo Márcio Garcia Vilela.

Mal podia imaginar que a planejada obra iria ocasionar sérios aborrecimentos
com a comunidade de Poços de Caldas.

Primeiramente, mediante concorrência pela empresa ENGEPROL, foi realizado
estudo do local e o necessário projeto de construção da almejada piscina.

Pela pesquisa inicial, chegou-se à conclusão que se tomava necessário a
transferência para outro local do "busto" de um eminente benemérito da cidade.

Na ocasião, procurei o Prefeito Municipal em exercício Sebastião Pinheiro Chagas,
para dar-lhe conhecimento do projeto e da necessidade da mudança do "busto" para um
local em pouco mais a frente do atual.

O Prefeito que tinha sido meu colega na Assembléia Legislativa, também
entusiasmou-se e garantiu-me todo o apoio para a mudança de local do "busto".

No dia aprazado, em companhia do engenheiro Elber Monteiro, o gerente da
unidade Wany Durant, presente também meu assessor Mário Del-Sarto e o engenheiro da
empresa contratada, iniciamos a construção de novo pedestal, onde haveríamos de efetuar
a transferência do comentado busto e ai aconteceu a tragédia.

A Câmara Municipal, em reunião extraordinária, efetuou veemente protesto contra
a mudança, e à noite munidos de um trator, foram no local Vereadores e alguns populares
exaltados e derrubaram o pedestal recém construído.
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Imediatamente tratei de efetuar contato com o Prefeito Municipal e fui informado
que o referido tinha viajado para local ignorado.

Liguei para o Presidente Jaime Peconick, solicitando-lhe acionar os meios de
segurança para a garantia dos trabalhadores. Horas mais tarde, enquanto se procedia em
verdadeiro comício de protesto no local, telefonou-me o Peconick, transmitindo-me a
determinação do Secretário Márcio Garcia Vilela, que era de encerramos os trabalhos para
não mais construirmos a piscina, pois não havia interesse do governo do Estado entrar em
choque com as autoridades e representantes do povo de Poços de Caldas.

E assim, decepcionado, desmobilizei a equipe de trabalho, fiz as malas e voltei
para Belo Horizonte.

Esta é portanto a odisséia da pretendida construção da piscina externa do Palace
Hotel de Poços Caldas, que diga-se de passagem até hoje carece daquela obra para
melhorar a freqüência principalmente de hóspede jovens.

No início do mês de março, fui chamado pelo Deputado Federal Francelino Pereira
dos Santos, futuro Governador de Minas, na sede da ARENA, que desejava inteirar-se
sobre .as condições gerais da Hidrominas. O Deputado disse que como minha pessoa
mere~Ia a c?nfiança.da.próxima administração, desejava um relatório sobre a real situação
da Hldrommas e pnnclpalmente de suas unidades operacionais.

Cumprindo a solicitação, logo em seguida entregamos ao mesmo, pessoalmente
um bem elaborado relatório, descrevendo com objetividade o que tinha sido realizado no
quadriê~io 74/78 e as necessidades da empresa a curto prazo, para que ela fosse emergente,
no sentido de melhor servir os seus usuários e alcançar com êxito a finalidade de sua
criação.

Na sexta-feira da Semana Santa, como há anos fazia. Participei em São João Del-
Rei do descendimento da Cruz e da Procissão do Senhor Morto e lá estavam também os
políticos como João Nogueira de Resende, Tancredo Neves, José Luiz Baccarine o Prefeito
Otávio Neves e os demais membros das classes representantes da sociedade sanjoanense.
N~ fr~nt~, junto da esquife do Senhor Morto, portando as lanternas de prata, seguiam as
pnnclpals figuras de representação nacional e estadual.

No plano internacional, os órgãos de informação divulgam o seqüestro na Itália
do abalizado político Aldo Moro, Presidente da Democracia Cristã Italiana, por comandos
das três brigadas vermelhas. Posteriormente o seu corpo foi encontrado morto, fato que
chocou toda Europa.

. Em São João Del-Rei, com a minha desistência de disputar no próximo pleito de
qumze de novembro, uma cadeira na Assembléia Legislativa, foi lançada pela Diretoria
da ARENA local, o nome do médico Cid Rangel, figura das mais conceituadas de toda a
região, mas que infelizmente apesar de árdua campanha política não viria a ser eleito.

. João Nogueira de Resende enviou-me carta agradecendo o apoio e no final da
referIda as suas palavras foram na realidade muito gratificante: "Reitero-lhe meus
profundos agrad~cimentos pela .sua constante amizade e leal atuação que sempre me
fizeram um admirador de suas virtudes de homem público que tantos serviços prestou
e vem prestando ao Estado e as nossas regiões eleitorais".

Em 12 de junho, "Dia dos Namorados", mandei para minha saudosa e querida
esposa Ruth, flores em sua homenagem e recebi da mesma a seguinte mensagem:

Meu querido,
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Que neste dia consagrado ao amor eu receba sempre flores de você, para que estas
rosas tão maravilhosas revivam o nosso amor que nasceu tão puro e tão ardente. Para que
ele se tome como aquelas flores tão belas e possam ser admirado por todos que nos
rodeiam. Estas palavras traduzem minha alegria em ser homenageada com tão lindas
rosas.

Para meu amor, todo meu amor, Ruth
Belo Horizonte - 12/06/1978.

Morre o Papa Paulo VI em seis de agosto, e o Cardeal patriarca de Veneza Albino
Luciani, é eleito para substituí-lo e escolhe o nome de Paulo 1,e que por obra imprevisível
do destino, também falece trinta e três dias depois. Em seguida eleito pelo Colégio de
Cardeais o Arcebispo de Cracóvia Karaol Wojtyla e que adota o nome de João Paulo lI.

Ainda no mês de agosto, estive a convite do Deputado João Nogueira em
companhia de Jayme Peconick e Guilherme Grossi, este, novo Diretor Financeiro da
Hidrominas, participando de um encontro com o futuro Presidente da República João
Figueiredo em Brasília, que entre outros nos disse ser a meta principal de seu governo a
agricultura.

No dia dezoito de agosto, recebi ofício número 98 da Associação Nacional dos
Veteranos da Força Expedicionária Brasileira - FEB, comunicando-me que por indicação
unânime de sua Diretoria e aprovação do conselho de Medalha, eu seria agraciado com
a honrosa medalha "Marechal Mascarenhas de Moraes", retribuição dos serviços prestados
aos "Pracinhas" veteranos dos campos de batalha na Itália, núcleo de São João Del-Rei,
durante a minha administração á frente da Prefeitura Municipal e principalmente na
construção do monumento em homenagem aos Pracinhas da FEB.

Realmente o fato sensibilizou-me sobremaneira e ao mesmo tempo comoveu-me.
Na época escrevi ao Major Vicente Barbosa, Presidente Regional da ANVFEB,

em São João Del-Rei, na qual demonstrei o meu agradecimento e ufanismo patriótico em
receber a alta condecoração.

No dia 01 de setembro de 1978, pelos colégios eleitorais dos estados (Assembléias
Legislativas) foram eleitos os novos Governadores. Em Minas Gerais foi eleito o Dr.
Francelino Pereira dos Santos e Dr. Ozanan Coelho, respectivamente Governador e
Vice-Governador, pelo voto indireto.

No dia vinte e um de setembro, início da primavera, eu e Ruth comemorávamos
trinta e dois anos de enlace matrimonial, enviei-lhe flores e recebi de sua parte a seguinte
mensagem por demais comovente e amorosa:

Meu grande amor.
Sendo hoje um dia tão importante em nossas vidas, nada tendo para lhe oferecer,

dou-lhe meu coração cheio de amor e carinho.
Que Deus nos dê a graça de podermos passar muitos momentos felizes e cheios de

alegria.
Obrigada meu Deus, por tudo que me destes, até a data de hoje.
Abençoe-nos, dando-nos a graça de ter um lar feliz abençoado junto de nossos

filhos, que foram a obra de nosso grande e abençoado amor.
Você é o braço forte e insubstituível da família, que Deus lhe deu poder de constituir.
Obrigado meu amor, por tudo. Com meu grande e forte beijo que nos uniu.

Sua Ruth.
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Ain?~ em novembro no d!a 14,.eu, Ruth, papai e mamãe Stela, estivemos em São Paulo, para
partIcIpar do enlace matnmomal de João Adolfo e Bia, ele filho dos primos Ada e Castilho
e ela do famoso Delegado Sérgio F1eury,que por ser eficiente e competente profissionalmente
durante.o perío~o ~evolucion~?, lhe foram imputados diversas ações mal interpretadas e
~as .qUaISna maIOna nem partICIpOU.Estou certo que um dia a história haverá de fazer-lhe
JustIça.

A data do casamento de João Adolfo e Bia, marcou também o início de um
período preocupante de nossa vida, pois, papai após a solenidade do enlace matrimonial
e. da ~agnífica recepção oferecida aos convidados, aproximadamente ás quatro horas do
dIa qUInze, quando já estávamos recolhidos no apartamento da prima Ada, começou a
passar mal com fortes dores no peito; mamãe Stela aflita, acordou-me com as seguintes
palavras: Nelson, Nelson, socorre seu pai, pois acho que ele está morrendo! - Imagine o
susto que eu e Ruth levamos naquele justo momento.
. Corri para o quarto e encontrei papai, deitado e gemendo com fortes dores no

peIto, mas estava sendo examinado por Maria Vicentina, também filha de Ada e Castilho
e que era estudante de Medicina. '

Mari~, Vicentina, depois do exame, achou por bem e natural cautela, que fosse
chamado do PRONTOCOR", para um exame e diagnóstico definitivo. Imediatamente
Noe~i foi ao telefon~ e chamou a unidade móvel do "PRONTOCOR", que lá chegando e
depOIS do ~le~roca~dIOgrama, nos tranqüilizou um pouco, pois papai tinha tido não um
enfarto, maIS SIm cnses de angina.

. Medica.do pa~sou a repousar, mas naquele momento notei que mamãe
contI.nuava aflIta e. dIzendo que a culpa tinha sido dela, pois ela é que tinha forçado
papal a efetuar a VIagem, contrariando-o porque o mesmo não desejava locomover-
se de sua. casa em São João Del-Rei pela razão de não estar muito disposto fisicamente.
PondereI com m~mã~ que el~ ~ão devia culpar-se pois os fatos acontecem por obra
e ~r,:ça .do destIno ImprevIsIvel como sempre. Mamãe naquela altura de sua
eXIstencla, contava com setenta e oito anos, e infelizmente o sentimento de culpa
acelerou-se ao ponto de desencadear um processo de esclerose irreversível, como
veremos adiante.

No mesmo dia dei notícias à minha irmã Silvia em São João Del-Rei e conversei
com Márcio :lávio, marido de minha filha Silvia em Belo Horizonte, que me aconselhou
a t~~zer papal para um check-up em Belo Horizonte, mas que a viagem fosse realizada por
aVIa0.
Assim foi feito, viemos eu, Ruth e papai de avião, cujas passagens foram providenciadas
co~ o máximo de urgência pela Emilia, irmã do Márcio proprietário da Aoência "Mundial
Tunsmo". '"

Chegamos a Belo Horizonte, encontramos o Márcio e Sílvia no Aeroporto da
Pampulha, prontos para levarem papai para a "Cardioclínica" onde ficou internado.
. Nesse en.tretemp?, ~amãe regressou de São Paulo de automóvel em companhia do

estImado motonsta Antomo. Chegando na "Cardioclínica" para ver papai comecei a
notar .que mamãe Stela embaralhava as palavras, expressando frases s~m sentido.
Exarmnada por um neurologista, chegou-se à conclusão que o choque e o sentimento de
culpa, estava~ real~ente desencadeando um processo irreversível de esclerose em mamãe.

Papal, depOISde um tratamento de emergência recuperou-se, mas mamãe daquela
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época em diante até o falecimento, nunca mais foi a mesma, acentuando-se cada vez mais
o processo de esclerose.

No início de outubro do mesmo ano, escrevi uma carta as minhas queridas e
afetivas primas, Ada e Noemi, agradecendo por tudo que realizaram no junto momento
da intensa aflição, por ocasião da imprevista enfermidade de papai.

Voltando às atividades na Hidrominas, depois da odisséia acima narrada, devo
registrar que uma das minhas principais metas era conseguir através do Banco do
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG, um financiamento destinado a construção de
um hotel com trinta e dois apartamentos, na categoria de três ou quatro estrelas, em "Águas
Santas", município de Tiradentes, local onde a Hidrominas possuía uma unidade balneária.

Infelizmente, apesar da aprovação do Governador Francelino Pereira, não
obtivemos êxito, pois o BDMG, em face da inexistência da recursos do FUNGETUR-
Fundo Geral de Turismo, acabou negando o financiamento solicitado na época no valor
de vinte milhões de cruzeiros necessários para a construção do hotel.

O hotel deveria situar-se numa elevação em frente ao balneário e circundado
por uma reserva de mata ecológica. Na ocasião possuía a empresa inclusive o projeto
arquitetônico para a construção do referido hotel.

Como narrei anteriormente, em São João Del-Rei, existe até umjornal "Sui Generis"
datilografado em três edições diárias e que é afixado em três tabuletas par a leitura de seus
leitores sendo um placar no centro da cidade, outro no Bairro Dom Bosco e o terceiro no
Bairro das Fábricas (Matosinhos) e acredito que seja o único no Brasil, com redação e a
impecável tiragem afixadas em tabuletas com três edições diárias. No entanto seu
idealizador, fundador, redator e proprietário João Lobosque Neto, popularmente conhecido
como "Joanino" sempre foi uma pessoa excêntrica, chegando a publicar em uma de suas
edições a seguinte notícia:

"Cascavel- Comunicamos aos sanjoanense que no serpentário situado em nossa
redação, nasceram esta noite dez filhotes de cascavel; a cobra mais venenosa do Brasil.
Como os filhotes se alimentam de camundongos, efetuamos um apelo à população no
sentido de nos auxiliarem na alimentação dos referidos, dando-nos camundongos. Quem
não tiver ratoeiras, obséquio pegá-los por empréstimos em nossa redação. O proprietário
da "ninhada" agradece penhoradamente"

Como podem imaginar, são fatos típicos de uma época, acontecido na cidade da
cultura e da música.

No dia treze de outubro do mesmo ano, o Presidente Geisel promulga a Emenda
Constitucional n.o. 11, que entre outros revoga a AI - 5 (Ato Institucional), que suspendeu
liberdades individuais, eliminando o equilíbrio entre os poderes, atribuindo ao Presidente
da República, poderes excepcionais, estava dado o primeiro passo para volta do país à sua
redemocratização.

Também da forma indireta foi eleito pelo Congresso Nacional o General João
Batista de Figueiredo para o cargo de Presidente da República do Brasil. Em suas primeiras
declarações disse:

"Que durante o seu governo, faria a abertura para a volta do Brasil ao estado de
direito e quem o atrapalhasse mandaria prender e arrebentar, pois não admitirei reações
contra a abertura".

Em dezembro de 1978, foi suspensa a censura prévia aos comerciais de rádio e
televisão.
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Naquele mês houve um auspicioso acontecimento, participei da solenidade de
formatura da primeira turma de engenheiros mecânicos e eletricista da Faculdade de
engenharia operacional da Fundação Municipal de São João Del-Rei.

No Natal de 1978, reunimos novamente a família para as comemorações do
nascimento do Menino Jesus. Ruth, em tratamento de saúde, trazia-me sérias preocupações
e mal sabíamos e nem poderíamos imaginar eu e meus filhos, que infelizmente este seria
o último Natal que a teríamos junto de nós.

No último dia daquele ano, Geisel revogava os atos de banimento de presos
políticos trocados por diplomatas seqüestrados. A partir de meia-noite, entre outros, o
brasileiro volta a ter direito ao "Habeas-Corpus" em caso de crimes políticos. O Congresso
Nacional passa a funcionar por delegação popular. O poder judiciário recupera as suas
prerrogativas.

No dia 04 de abril de 1988, pela parte da manhã, enquanto escrevo estas linhas,
recebo telegrama do Chefe do Cerimonial do Governo de Minas Gerais, comunicando-me
que o Governador Newton Cardoso, tinha assinado decreto concedendo-me a "Medalha
de Honra da Inconfidência" e que a solenidade de agraciamento aconteceria na cidade de
São João Del-Rei, no dia 21 de abril.

No dia aprazado, realmente como o previsto, juntamente com outros agraciados
recebemos das mãos do Governador a medalha referida, fato que muito nos honrou,
pois se tratava de alta insigne em homenagem àqueles que de uma maneira ou de
outra cultivam e difundem os ideais do maior dos heróis brasileiro, o Alferes Joaquim
José da Silva Xavier, o "Tiradentes", Protomártir da Independência do nosso amado
Brasil.

Por ocasião do recebimento da medalha de honra da Inconfidência, eu, Emilia,
Silvia, Márcio e Bruno, depois da solenidade fomos almoçar no "Restaurante Feitiço
Mineiro" e lá chamou-nos a atenção a papeleta que cobria a mesa, que de modo especial
estampava a seguinte mensagem:

Título: "Enquanto o garçom não vem!!" E em seqüência descrevia ligeiro histórico
sobre a cidade de São João Del-Rei, sobre arte, igrejas, sinos, monumentos, hotéis, passeios
de Maria Fumaça, etc.

Trata-se de mensagem informativa aos turistas que demandavam ávidos de história
da vetusta cidade sanjoanense.

Tanto achei interessante o fato que chegando a Belo Horizonte, escrevi ao seu
idealizador e produtor Waldir Gomes, formulando congratulações pela ótima e objetiva
idéia.

Ainda em abril de 1988, praticamente às vésperas do século XXI, que deverá ser
marcado por considerável avanço tecnológico, o mundo vive sobressaltado pelo perigo
de guerras e conflitos de ordem ideológica, teológica e econômica. O sofrimento que
esses embates têm levado a milhões de pessoas só é comparável à miséria em que vivem
extensos extratos populacionais no terceiro mundo. Enquanto as nações industrializadas
avançam no campo tecnológico e no domínio de novas técnicas, de outro lado existe o
contraste evidente dos povos do terceiro mundo, demonstrado pelo quando de pobreza e
de subordinação econômica aos mais ricos e fortes.

Um exemplo evidente as situação mundial é o nosso Brasil, que a meu ver está
sentado sobre o formigueiro de uma das maiores crises de sua história e praticamente
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ninguém duvida, nem se espanta mais. A relação delas é tão extensa quanto ao número
de formigas que formam a comunidade do formigueiro: Finanças públicas, dívida externa
a maior de todos os países, inflação, recessão, trato da coisa pública irresponsável, falta
de seriedade política, a lista é praticamente infindável. O que deixa qualquer cidadão
pasmo diante das incapacidade do governo e das elites brasileiras de se unificarem
para superarem o tremendo impasse em que se debate o povo sofrido deste imenso
Brasil.

Finalmente, como todo brasileiro que vive de esperança. Espero que em futuro próximo,
haja uma conscientização nacional de parte dos responsáveis, para que possamos sair do
terrível impasse da inflação que aliada à recessão, tanto martirizam a população deste país.

Hoje quinze de abril, recebi atestado por mim requerido anteriormente a Província
Carmelita de Santo Elias, situado em São Paulo, declarando que nos anos de 1938 a 1940,
fiz parte da Congregação Mariana da Paróquia de Nossa Senhora do Carmo da Liberdade
de São Paulo, como consta do arquivo da referida, assinado por Frei Clementino Eijkel
KampO Carm.

Relembro com afetividade que quem encaminhou-me para a Congregação Mariana
e na qual, depois do noviciado fui consagrado a Maria Mãe excelsa de Jesus, foi a saudosa
tia Vicentina, através de sua querida filha Noemi que na época era filha de Maria.

Bem, voltemos as "reminiscências": com a posse de Francelino Pereira dos Santos,
como novo Governador do Estado de Minas Gerais, no mês de março de 1979, iniciou as
especulações para nomeação do Secretariado e logicamente dos nomes para o segundo
escalão. No caso específico da Hidrominas apesar dos esforços do Deputado João Nogueira
de Resende, que muito trabalhou para tomar-me o novo Presidente da empresa mista, foi
nomeado para o cargo de Presidente Orlando Vaz Filho e eu continuei como Diretor
Administrativo e Benedito Felipe da Silva na função de Diretor Financeiro. Também na
Presidência da República no dia quinze de março, foi empossado o General João Batista
de Figueiredo.

Na ocasião apesar da decepção por não ter sido nomeado Presidente da Hidrominas,
conscientizado de meu dever de homem público e como único remanescente da diretoria
cessante, procurei em reunião realizada na sede da empresa, relatar aos novos membros da
Diretoria a real situação e as particularidades da mesma e de cada uma das suas unidades
operadoras.

O novo Presidente Orlando Vaz Filho, ouviu atentamente minha exposição e no
final agradecendo, disse-me o seguinte: Que vinha para dinamizar a empresa e esperava a
colaboração dos demais Diretores.

Nesse entretempo recebi diversas manifestações de congratulações pela minha
reeleição, formuladas pela Câmara Municipal de São João Del-Rei, por indicação do
Vereador Renato Macedo Nogueira, da Prefeitura Municipal de Caldas, por intermédio do
Prefeito Sebastião Sérgio Bellini, Prefeituras de Nazareno, Cassiterita, Prados, Dores de
Campos, Tiradentes e tantas outras.

A bem da verdade, logo nas primeiras semanas da atuação do Presidente Orlando
Vaz Filho, comecei a notar que o mesmo cercou-se de auxiliares estranhos ao quadro de
pessoal da Hidrominas e nomeando três Superintendentes, iniciou um método de ordens
de serviço que conflitavam com as atribuições específicas, principalmente a área
administrativa sob minha responsabilidade, delegando aos Superintendentes, inclusive
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competência com relação a admissão e demissão do pessoal da empresa, cuja estrutura
básica da Hidrominas atribuía exclusivamente ao Presidente.

Imediatamente procurei o Orlando Vaz filho, demonstrando ao referido que as
regras jurídicas e legais da "estrutura básica da Hidrominas", não permitiam delegações
aos Superintendentes de atribuições exclusivas dos membros da Diretoria e que considerava
o fato um desprestígio para os Diretores e mesmo um ato de menosprezo.

Respondeu-me Orlando Vaz Filho, que este era o seu método administrativo e que
não iria modificá-lo. Respondi-lhe que no meu caso não iria admitir interferência de
Superintendes hierarquicamente inferiores ao cargo e função dos Diretores.

Infelizmente, desse modo iniciou-se uma luta surda e antipática ente a minha
pessoa e o Presidente Orlando Vazo

No mês de março o Papa João Paulo 11,lança sua primeira encíclica denominada
"Redentor dos Homens! Na qual condena regimes totalitários, denuncia desigualdades
sociais e defende a liberdade religiosa.

Em maio daquele ano, o Deputado Federal Leopoldo Bessone efetua um
pronunciamento da Tribuna da Câmara Federal denunciando o que chamou de "uma
repudiosa concessão da Hidrominas para com um abastado comerciante português, radicado
no Brasil". Segundo ele, a exploração das águas nas estâncias hidrominerais do estado era
do Comerciante Antônio Leandro de Albuquerque, que contrariava os interesses do Estado
e portanto apelava para nova Diretoria da Hidrominas para conter a qualquer custo a
irreverência para com o patrimônio de Minas Gerais, prejudicado pelo ínfimos "Royaltes",
pagos por Antônio Leandro de Albuquerque a Hidrominas.
O pronunciamento teve ampla repercussão pelas notícias publicadas através dos jornais
mineiros, o que ensejou resposta do concessionário arrendatário das fontes de água mineral,
expressando que apenas cumpria com os termos de um contrato assinado entre a sua
empresa e a Hidrominas.

Na realidade tinha razão o Deputado Leopoldo Bessone, pois o contrato entre as
partes em vigor na época, não era nada favorável a Hidrominas, devido a baixa cotação do
preço pago pela concessionária à Hidrominas.

A respeito, lembro-me que logo após minha posse na Diretoria da empresa,
comentei com os companheiros de Diretoria da época que o contrato para exploração das
fontes de água mineral, tendo em vista o preço de mercado, era altamente defasado e
portanto prejudicial à Hidrominas, mas minhas palavras infelizmente caíram no vazio,
sob a alegação que nada poderia ser feito enquanto o contrato estivesse em vigor.

No dia 09 de junho de 1979, nascia o meu segundo neto, filho de Suzana e
Arnaldo e que foi registrado com o nome de Alexandre. Desnecessário seria declarar que
a alegria de Ruth e minha, foi radiante com o maravilhoso acontecimento.

Em junho, tendo em vista o meu protesto e inclusive queixas efetuadas ao
Secretário Romualdo Cançado, o Presidente Orlando Vaz Filho, através da Circular n.O08/
79, revogou as arbitrárias atribuições concedidas ilegalmente aos Superintendentes da
Hidrominas, que se chocavam com as atribuições estatutárias e específicas dos Diretores.

Mas devo declarar que infelizmente a coisa ficou somente no papel, pois o
Presidente continuou a prestigiar os Superintendentes em detrimento dos Diretores.

Como expressei anteriormente, o ano de 1979 haverá de deixar profundas marcas
em nossa família e também da Emília, marcas estas dolorosas e de intensa emotividade.
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Assim é que em dezenove de setembro, depois de lutar durante a maior parte de
seus oitentas e três anos de existência, para criar ao lado de seu saudoso esposo José
Gabriel de Freitas numerosa família, falece dona Augusta Soares de Freitas. Partiu para
estar ao lado de Deus, depois de cumprir sua missão de esposa e mãe amantíssima, cujos
exemplos haverão de sobreviver e cultuados pelos seus familiares e amigos que tiveram
como eu, o privilégio de conhecê-la e com a mesma conviver.

Também na época o Presidente João Figueiredo sanciona a Lei de Anistia, aprovado
anteriormente pelo Congresso Nacional, Lei esta que possibilitou o retomo ao solo pátrio
de inúmeros exilados durante o período revolucionário. Estava dado mais um passo no
sentido da redemocratização do país.

Devo declarar mais uma vez, que naquela época se fazia política a custa de muito
sacrifício, principalmente financeiro, pois embora exercendo um cargo de confiança no
executivo mineiro, os salários pagos eram de baixo valor e muitas vezes tive de completá-
lo com recursos particulares para poder saldar os compromissos do mês.

Acresce que naquele ano, com a doença da saudosa Ruth, que apesar dos cuidados
médicos agravara-se, dia após dia, a sobrecarga financeira avolumou-se sobremaneira, ao
ponto de, por força da situação, ter de vendermos o imóvel que possuíamos em São João
Del-Rei, à Rua Paulo Freitas, n.o 233.

Mas, aproveito para deixar claro que muito mais faríamos se nos fosse dado graça
divina de poder recuperar a abalada saúde da mãe de nossos, filhos. Mas infelizmente o
destino não nos pertence e sim a Deus Onipotente e só a ele cabe decidir.

O golpe maior e que marcou indelével a minha existência e de nossos filhos.
aconteceu no dia 17 de outubro de 1979, com o falecimento da querida e amada Ruth,
vítima de hiperpotassemia e insuficiência renal, conforme consta da sua certidão de óbito.

Mãe por excelência e de extremo amor. Suas últimas palavras no "CTI" ao Márcio
seu genro foram: "Cuidem do meu Armando"; tratava-se de seu filho caçula.

Na lembrança do passamento da Ruth, mandamos imprimir o seguinte:
De Santo Agostinho:
''Eu morro mas minha amizade nunca morre;
Amar-vos-ei no céu, como vos amei na terra".

E de minha autoria:
"Fostes em nossa existência o Ipê florido, sfmbolo das almas fortes,

das que podem nos momentos de contemplação enriquecer as horas de
solidão, povoando-as de fé e poesia que são flores da vida para as almas
bem nascidas".

O corpo de Ruth foi transportado de Belo Horizonte para sua cidade natal São
João Del-Rei. Por deferência do Prefeito Municipal da época - Otávio de Almeida
Neves, ficou exposto em "Câmara Ardente", no salão nobre do prédio da Prefeitura e
dado a estima que conquistou através de sua atuação no campo social da comunidade
sanjoanense, na condição de primeira dama do município, quando de meu mandato de
Prefeito, foi enorme o número de pessoas que a visitaram durante seu velório, todas se
referindo com extrema afetividade à sua pessoa e a sua obra caritativa durante o decorrer
de sua vida.

Não poderei nunca esquecer que durante o cortejo fúnebre de seu corpo até o
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cemitério de São Francisco, onde repousam os seus restos mortais, através de grande
acompanhamento, os sanjoanense e autoridades presentes demonstraram o seu nobre
sentimento de solidariedade, naqueles momentos de intensa dor para a farmlia enlutada.

Na Igreja de São Francisco, foi celebrada missa de corpo presente pelo
Reverendíssimo Dom Delfim Ribeiro Guedes, Bispo Diocesano de São João Del-Rei e
concelebrada por diversos Sacerdotes. O momento foi de intensa emoção, com o dobre
sonoro dos sinos da igreja em cadência fúnebre, traduzindo o acolhimento de saudades da
"Ordem Franciscana" a uma de suas irmãs e ao mesmo tempo anunciando a sua ascensão
ao reino celestial do Divino Mestre. Foi na realidade mais uma grande e bela demonstração
de fé cristã.

A beira do túmulo da amada Ruth, pronunciei os seguintes versos:
"Mãe de meus filhos, amor primeiro da minha existência.
Vives e viverás, enquanto na memória de tua família,
um louvor restar, à quem, amou os seus e à Deus.
E achou serena glória na eternidade."
Para ilustrar melhor o doloroso acontecimento, desejo transcrever artigo do

estimado amigo jornalista Gentil Palhares, publicado no jornal "Tribuna Sanjoanense"
do dia vinte e sete de outubro daquele ano.

Dona Ruth Gomes Lombardi
Seu falecimento
(Gentil Palhares)

Ainda se encontra consternada a nossa cidade com o falecimento em Belo Horizonte,
da estimada Ruth Gomes Lombardi, esposa do nosso amigo Nelson Lombardi, Ex-
Prefeito, Ex-Deputado Estadual e agora na Diretoria da Hidrominas.

Ruth Lombardi, filha de São João Del-Rei, era uma figura humana muito querida
em nosso meio, porque detentora de elevados predicados que exortavam o seu bondoso
coração. Simples, modesta, a saudosa extinta soube em vida revelar toda a magnitude do
seu espírito inclinado para o bem. Filha do Sr. Waldemar Gomes, aqui nesta cidade passou
a Ruth toda a sua mocidade, até que se consorciou com Nelson Lombardi, tomando-se
das mais dedicadas e que podemos afirmar, muito o ajudara na ascensão da carreira
abraçada. Seu sepultamento verificou-se nesta cidade, dia dezessete do corrente (outubro)
saindo o féretro do salão nobre da Câmara Municipal, onde dera entrada ás quinze horas
do referido dia. Num gesto altamente expressivo, o nosso Prefeito Otávio de Almeida
Neves enviou ofício à família da saudosa extinta, propondo ficasse seu corpo na Prefeitura,
o que se verificou, encontrando outrossim, alta compreensão da parte de Nelson Lombardi,
que anuiu à proposição. A medida foi das mais acertadas, tendo em vista Ter sido Nelson
Lombardi, Prefeito de São João Del-Rei, e residindo fora, o certo seria a providência
tomada por Otávio de Almeida Neves, o que a todos sensibilizou.

São João Del-Rei ficou grandemente abalada com o doloroso acontecimento,
notando-se a vasta quantidade de coroas de flores, testemunho do sentimento dos
sanjoanenses. Autoridades e pessoas de todas as camadas sociais superlotaram as
dependências da municipalidade, notando-se profunda mágoa pelo doloroso
acontecimento. O nosso IIB.I, que se encontrava em serviço de manobras se fez representar
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pela Ex.ma. Senhora Iara Michel, esposa do Comandante tenente Coronal Luiz Michel,
prestigiando assim toda a família Lombardi e Gomes, extensivo outrossim, o Tenente
Coronel Gomes Ribeiro, irmão de Ruth, que se encontrava presente. O Governador do
Estado se fez representar pelo Vice-Governador Dr. João Marques, que veio acompanhado
do seu chefe de gabinete militar.

Às dezessete e trinta minutos, saiu o corpo querido da Prefeitura Municipal, sob
intenso acompanhamento rumo à necrópole de São Francisco de Assis, notando-se a
presença dos filhos, genros e noras de Dona Ruth. Com o seu bondoso pai Waldemar
Gomes, constituindo um ato de forte consternação no seio da sociedade aquele préstito de
inesquecível lembrança.

O ato fúnebre foi celebrado no templo franciscano pelo Revmo. Dom Delfim
Ribeiro Guedes, com a presença de enorme multidão que superlotava o referido templo.

Na ocasião foram inúmeras as mensagens recebidas de condolências pelo
falecimento da Ruth, de parte de autoridades e amigos cujas palavras muito nos
confortaram.

O jornal "Estado de Minas" de 23 de dezembro de 1979, também publicou o
falecimento da saudosa Ruth e que passarei a transcrever.

Falecimentos
Sra. Ruth Gomes Lombardi.

Nascida em São João Del-Rei, filha de Waldemar Gomes Ribeiro e Ana do Espírito
Santo Damaso, membros de tradicionais famílias sanjoanense, faleceu em Belo Horizonte
a Sra. Ruth Gomes Lombardi. Cursou o colégio Nossa Senhora das Dores, em sua terra
natal exerceu o magistério, mercê de sua cultura, inteligência e principalmente, devoção
a causa do ensino até 1945.

Em 1946, casou-se com Nelson José Lombardi, Ex-Prefeito de São João Del-Rei e
Ex-Deputado Estadual. Desta união, nasceram sete filhos: Sílvia, casada com o médico
Márcio Flávio de Freitas; Bruno, estudante de Direito; Elizabeth, casada com o médico
Paulo Assumpção; Suzana, casada com o fazendeiro Arnaldo Vital Leite Ribeiro; Denise,
professora; Norma, professora e bancária; Armando, estudante. Do casamento de Suzana e
Arnaldo lhe advieram os netos Bruno e Alexandre.

Alma pura e espírito filantrópico, durante a gestão de seu esposo na Prefeitura
Municipal de São João Del-Rei e exercício do mandato na Assembléia Legislativa de
Minas, sempre organizou e esteve à frente de campanhas em auxilio aos necessitados. O
Ponto alto de sua curta existência, porém, foi a extrema dedicação à família, à educação e
formação de seus filhos, foi a esposa dedicada, devotada filha e mãe carinhosa. A doação
integral foi a essência de sua vida.

Vítima de pertinaz enfermidade, depois de longo período de sofrimentos,
suportados com altruísmo e resignação, veio a falecer no Hospital São Lucas, em Belo
Horizonte, deixando aos seus descendentes um exemplo edificante de grandeza humana.

Sua morte foi sentida por toda a sociedade sanjoanense e amigos belorizontinos,
pois suas qualidades de extrema bondade a fizeram querida e estimada. Seu corpo ficou
exposto em Câmara Ardente no salão nobre da Prefeitura de São João Del-Rei, pois como
Ex-Primeira dama, mereceu as homenagens do povo da terra que tanto amou.
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Cumprindo seu desejo, foi sepultada em sua cidade natal, no cemitério de São
Francisco de Assis.

Um mês depois da morte de Ruth, após assistir em companhia de meus filhos a
missa de trigésimo dia, em reunião na nossa residência, li para os referidos, momentos de
reflexão que na noite anterior escrevi em homenagem a saudosa Ruth.

"Você Sempre Será o Nosso Luar.

Em meio à escuridão da noite, onde a vida se faz luar; pensamos enxergá-Ia no
céu, junto às estrelas no firmamento a vagar.

Nós aqui embaixo olhando para você bem amada lá em cima; você, sendo a flor
do nosso lar; você sendo a poesia e a rima, vive agora complementando o espaço sideral
de nosso mundo e de nossas vidas; saiba que por mais que o tempo passe, mais vivemos
para te querer!

Hoje para os teus as estrelas brilham mais no firmamento e sentimos exergá-Ia
entre elas, bem perto de nós e a noite sonhamos contigo sorrindo!

No luar de nossos versos; na poesia do viver sentimos a tua presença; pois a cada
linha que escrevemos, mais aumenta o nosso sofrer.

Você! É a noite de lua; nós tão tristes a pensar, andando sozinhos na rua, sonhando
com o teu olhar.

De que adianta meu Deus, enxergá-Ia nas flores, no vento, no sol, nas estrelas e no
luar; se nossos versos são somente saudades e infelizmente, bem sabemos! O tempo não
pode voltar!. .."

Em treze de novembro daquele ano, recebo o ofício n.O 116-SEC, assinado pelo
Major Vicente Barbosa de Araújo, Presidente Regional da Associação Nacional dos
Veteranos da Força Expedicionária Brasileira - FEB, comunicando-me que por decisão
do Diretório Central do Rio de Janeiro, me tinha sido outorgado a Medalha Mascarenhas
de Morais.

No final do ofício o presidente expressa:
"Para nós desta regional é motivo de enorme satisfação ter sido a nossa indicação

atendida e ver uma pessoa ilustre e amiga desta casa ser portadora de tão alta condecoração
de âmbito militar e nacional que honra um cidadão de nossa estirpe."

Tomo a repetir, o ano de 1979 deixou profundas marcas em minha vida, pois no
dia vinte e um de novembro do mesmo ano falece o meu pai José Lombardi Filho, vítima
de uma "leucemia" que em poucos dias ceifou a sua vida. Sua morte deixou em meu
coração de meus irmãos Mário e Sílvia, profunda tristeza. Mas seja feita a vontade de Deus
e bendito sejam os seus santos desígnios.

A existência de meu pai extinguiu-se aos setenta e sete anos tendo sido enterrado
no cemitério de São Francisco de Assis, na cidade de São João Del-Rei. A sua missão
inspirada no círculo familiar, foi sempre um exemplo de afeto e carinho para seus filhos,
netos e de intenso amor para suas esposas, Sylvia, minha mãe Stela, sua segunda consorte.
Por isto, neste momento reverenciamos a sua memória em sinal de intensa gratidão e
saudade.

Em vinte e dois do mesmo mês, lembro-me que o Congresso Nacional aprovou
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a emenda da reforma partidária, que extinguia os dois partidos ARENA e MDB, criados no
início do período revolucionário. Estabelecendo dessa maneira condições para a criação
de novos partidos políticos.

No dia doze de dezembro do referido ano, novo golpe efetivo; falece em São João
Del-Rei o meu sogro pai de Ruth, o inesquecível Waldemar Gomes Ribeiro, cuja
personalidade marcante e altamente empreendedora, muito influenciou com o seu
dinamismo de político e administrador, minhas lutas eleitorais e muitas de minhas
realizações quando Prefeito Municipal, em benefício do bem estar dos sanjoanenses.

Deixou em meu coração uma lembrança vida e uma afeição que jamais se
extinguirá enquanto tiver vida.

Como anteriormente relatei, Waldemar Gomes Ribeiro, durante sua longa
existência de oitenta e sete anos, como exemplar chefe de família e servidor público,
muito realizou pelo progresso e desenvolvimento da vetusta e histórica São João Del-Rei,
terra que adotou com amor e lá casado Ana do Espírito Santo Damaso, criou os seus seis
filhos.

O Natal de 1979, para mim e meus filhos, apesar de seu uma comemoração do
nascimento do filho de Deus, data máxima de cristandade, foi na época por demais triste
e de intensa saudade pela perda de tantos entes amados de nossa família.

Hoje 19 de abril de 1988, enquanto preparo-me para continuar a escrever minhas
reminiscências, leio nos jornais que se comemora mais um aniversário de nascimento do
poeta Manuel Bandeira, e sei que os que o conheceram, admiraram e o amaram, não se
esquecem. Ele foi na realidade um poeta da vida em suas plenitudes cais calorosas
e deu à sua última coleção de poemas o nome de "Estrela da Tarde".

Em abril de 1988, em caráter de promoção, me foi outorgado por ato assinado pelo
Governador Francelino Pereira dos Santos, a "Medalha de Honra da Inconfidência", e a
qual recebi em solenidade realizada na cidade de Ouro Preto, na Praça Tiradentes.

Naquela data, anualmente se exalta o sendo de liberdade que a exemplo do
Protomártir José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, sempre está evidente no coração
dos brasileiros e retumbou em Minas Gerais no tempo a Inconfidência.

Desejo também registrar que em meados de 1988, através dos meios de
comunicação, desenvolve-se em todo pais uma meritória campanha contra o habito de
fumar, vÍCio indiscutivelmente prejudicial à saúde, que tem seus resultados negativos,
disseminados em áreas que não atingia no principio do século, já que o número de fumantes
entre a população feminina de todo o mundo vai igualando ao dos homens.

Em janeiro de 1980, morre em Brasília o Ministro da Justiça Petrânio Portela, o
qual é substituído por ato do Presidente Figueiredo, pelo mineiro o Deputado Federal e
meu ex-colega da Assembléia Legislativa Ibrain Abi Ackel , de sólida cultura jurídica e
primoroso orador.

Foi realizado o enlace matrimonial da minha filha Denise e Jefferson.
Denise, moça prendada e de muita afetividade, infelizmente não foi feliz no

casamento como adiante veremos.
Neste início de ano, verifico que minha querida irmã Silvia, devido a sua

insuficiência renal, passa quase diariamente ligada a uma máquina de hemodiálise iniciando
dessa maneira sua "via-crucis" Devo comentar que no inÍCio da década de oitenta, os
transplantes eram duvidosos, pois era grande o número de rejeição do órgão após a
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cirurgia, que hoje em dia, graças aos efeitos de novas drogas anula o efeito da rejeição.
Em março do mesmo ano, eu e o Deputado João Nogueira de Resende, presentes

também os membros da diretoria da ARENA de São João Del-Rei, tivemos um encontro
com o Governador Francelino Pereira dos Santos.

Na ocasião hipotecamos o nosso apoio e do diretório sanjoanense da ARENA ao
seu governo e aproveitamos para reivindicar ao Governador solução para os problemas do
município, e que dependiam da boa vontade da administração estadual.

Em quatro de abril daquele ano, como efetuei por dezoito anos consecutivos,
participei das solenidades da "Semana Santa" em São João Del-Rei, após o Descendimento
da Cruz, carregando uma das tradicionais lanternas de prata, tomei parte da comovente
Procissão do Enterro de Jesus Cristo.

Devo dizer que as celebrações da Semana Santa nas cidades históricas de Minas,
atingem o seu ponto alto com a cerimônia do "Descendimento da Cruz", a morte, finalizando
nas vias públicas através das velas acesas e profundo silêncio durante o caminhar da
Procissão do Enterro.

Ainda em abril, o "Diário da Tarde" publica na coluna da culta jornalista Ana
Marina, a seguinte notícia:

"A Associação Nacional dos Veteranos da FEB, vai homenagear no próximo dia
treze o Ex-Deputado Nelson Lombardi e atual Diretor da Hidrominas, entregando-lhe a
"Medalha Mascarenhas de Morais", pelo seu trabalho quando Prefeito de São João Del-
Rei onde iniciou a construção do segundo maior monumento do Brasil em honra ao
Expedicionário Brasileiro".

Passado quase dez meses do falecimento da saudosa Ruth, na realidade sentia-me
imensamente só, cuja solidão acentuava-se à noite quando me recolhia ao meu leito para
o repouso noturno. É indescritível, depois de trinta e três anos vivendo com uma admirável
companheira, sentir a saudade do ente querido e verificar a terrível realidade da solidão
entre quatro paredes de um quarto.

Pensei e repensei e cheguei à conclusão que jamais me adaptaria voltar depois de
tantos anos a viver sozinho, acrescido pelo fato de ter passado do meio século de existência
e não adaptar-me mais à vida boêmia, na busca de novas aventuras amorosas.

E assim, esperando a compreensão de meus filhos, depois de uma visita a Suzana
e Arnaldo, na cidade de Cascavel no Sul do Paraná, escrevi e enviei a cada um a seguinte
mensagem:

"Meus queridos Filhos,
Depois da viagem realizada em visita à Suzana, Arnaldo e netos, os quais

carinhosamente e afetivamente souberam compreender minha mensagem, consciente
do momento atual e da realidade dos fatos, depois de também refletir, achei melhor enviar
a cada um de meus filhos a comunicação do próximo acontecimento.

Espero e tenho certeza que aqueles que me consideram, a exemplo de Suzana e
Arnaldo, haverão de raciocinar e compreender a nova etapa de minha vida, transitória
como é a de todos os seres sobre a terra.

O homem filho e semelhante de Deus, deve com humildade demonstrar através da
grandeza de seu coração e sólida formação espiritual, estender com meiga afeição os
momentos de dor, de felicidade, o amor e a esperança, latentes nas almas das pessoas bem
formadas.
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Em carta anterior à Silvia minha "primogênita", fiz-lhe sentir que a saudosa e
querida Ruth, vossa mãe e minha esposa, sempre será considerada e lembrada por mim
com carinhoso afeto e respeito, pois em vida repito, pelas suas excelsas qualidades de
dedicação e devotado amor para com todos nós, foi e sempre será o ipê florido que
emergente na mata espessa, anuncia a chegada da primavera, reconfortante para a criatura
humana e gratificante para a beleza da natureza, obra de Deus Nossa Senhor. Lembrei na
ocasião à querida filha Silvia que também meu querido e adorado pai, em época difícil de
sua vida, por desígnios de Deus, perdeu sua amada esposa, e no entanto fui testemunha de
que até o final de seus dias sempre considerou sua memória com carinho e afeto apesar de
ter casado novamente.

Meus queridos filhos, não se trata de tirar a memória de ninguém e muito menos
da querida e saudosa Ruth, mas estamos diante da dura realidade e acreditem, apesar da
compreensão e dedicação de todos, com maior ou menor intensidade, sinto-me só, dentro
de uma existência gélida e sem calor humano, que somente a convivência íntima entre
dois seres poderá sanar.

Afinal corre ainda, até quando não sei e somente Deus poderá dizê-lo, no interior
de minhas veias o sangue quente da linda vida humana. Já passei do meio século e sinto,
desde a morte da Ruth uma grande solidão, portanto gostaria da compreensão de todos
vocês.

No dia dezenove de julho próximo, em cerimônia simples às dez horas da manhã
na Igreja de Santa Rita de Cássia, Rua São Domingos do Prata, no bairro São Pedro,
durante a missa que será celebrada pelos Rev.mos Monsenhor Almir e Padre Ary, eu e a
EmOia haveremos de unir-nos sob as bênçãos de Deus.

Aqueles que desejarem considerar-me e tiverem a humildade suficiente para
demonstrar grandeza de coração e de espírito cristão se farão presentes, para alegria íntima
e afetiva de vosso pai, ser racional que agora mais do que nunca necessita do
reconhecimento de seus filhos, acompanhado de carinho e amor, para poder completar o
resto da caminhada de sua vida, que a qualquer tempo e a qualquer momento a exemplo
de vossa mão, por desígnio de Deus poderá se interromper.

Estejam certos que vosso pai e EmOia, também pessoa de grande sensibilidade
humana e sólida formação cristã, estarão sempre no correr do tempo de braços abertos
para recebê-los e ampará-los dentro de suas possibilidades, principalmente por ocasião
de qualquer eventualidade que tomar-se necessária.

Finalmente digo-lhes com toda sinceridade e amor que serei sempre reconhecido
para com aqueles que neste momento difícil do acaso da minha vida, foram magnânimos
de coração e possuidores de atitudes nobres, humanitários, e considerarem sem nenhum
desrespeito à memória da querida Ruth minha atitude, compreensível no campo espiritual
e material em que vivemos no mundo dos vivos.
Recebam pois minhas bênçãos, na certeza que a vossa compreensão dará ao seu pai o
alento e a alegria necessária para percorrer o resto do caminho de sua existência.

Carinhosamente.
Nelson
Belo Horizonte - de junho de 1980.
Na realidade hoje, passado oito anos de meu novo enlace matrimonial, posso

afirmar sem nenhum receio que a Emilia minha querida esposa, fez jus à confiança por
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mim depositada, pois hoje é uma grande amiga de meus filhos e trata com maior carinho
os meus netos, devotando a todos sem distinção enorme afeto.

Ainda no mês de junho, o Papa João Paulo 11 inicia visita de doze dias ao Brasil,
por sinal um dos maiores em todo o mundo católico.

E assim, depois de concluir o "curso de preparação para o casamento", no dia 19 de
julho de 1980, na Igreja de Santa Rita de Cássia, situada no bairro São Pedro, em cerimônia
celebrada pelo meu grande amigo Monsenhor Almir de Rezende Aquino e concelebrada
pelos Revmo. Padre Ary de Freitas, irmão de Emília, Cônego Terra e o Revmo. Pároco local,
eu e Emilia Ordália de Freitas, nos unimos pelos sagrados laços do matrimônio.

Grande foi o meu contentamento e de minha esposa ao verificarmos que no ato
religioso estavam presentes todos os meus filhos e os familiares da Emília, como também
nossos amigos mais chegados.

Lembro-me que nossa "Lua de Mel" foi no município de Angra dos Reis, no
famoso Hotel do Frade.

Ao regressarmos, recebemos inúmeras cartas de felicitações pelo feliz
acontecimento e na oportunidade, desejo transcrever três delas que por si expressam
mensagens de afetivo carinho para com os seus sobrinhos, as mesmas são respectivamente
de meus tios Itália e Afonso, irmãos de mamãe Sylvia e Stela e a última de Geraldo Gabriel
de Freitas, tio de Emília, infelizmente todos já falecidos.

"São Paulo, 07.07.1980
Meu querido Nelson,
Foi com grande emoção que recebi e li a sua carta e também muito emocionada

estes últimos dias pela visita do nosso querido Papa ao Brasil, tendo eu acompanhado
pela televisão todas as suas passagens pelas várias cidades em que ele já passou e assistindo
todas as missas celebradas.

Respondo com muito carinho e afeto a sua cartinha que li com atenção.
Estou plenamente de acordo querido, com tudo que relatas aos seus queridos

filhos na carta a eles enviada, a respeito do seu estado de alma, na solidão em que você se
acha depois de morte da nossa querida Ruth, sua dedicada e inesquecível esposa e a
necessidade que sentes em unir-se em matrimônio com a bondosa e prendada Emília, que
tenho certeza saberá preencher a lacuna deixada pela sua inesquecível esposa, de certo
que os seus queridos filhos, bem formados e como são em seus sentimentos, saberão
compreender a razão do passo que está para dar em sua vida e se farão presentes ao ato
demonstrando assim a grandeza de seus corações para com o pai dedicado e amoroso que
sempre fostes e continuarás a ser.

Meu querido Nelson, agradeço-lhe de todo o meu coração e estima e consideração
que demonstra para a pessoa humilde e insignificante que é esta tua tia, mas que sempre
te quis e hei de querer enquanto viver, junto a toda sua família. Sinto muito não poder
presenciar o ato da feliz união sua e da estimada Emília. Estejam certos porém, queridos
sobrinhos, que com o meu pensamento e o meu coração estarei presente no dia dezenove
deste mês, pedindo a Deus pela vossa felicidade completa e agora aceitem as felicitações
mais fervorosas e o beijo mais afetuoso e abraço mais carinhoso.

De sua tia Itália"

"Ilha de Paquetá, 17 de julho de 1980
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Querido Nelson,
Em mãos tua mensagem,
As recordações, os sentimentos afetivos que nos ligam ao passado e aos entes

queridos a quem amamos e apreciamos - Não mudam o nosso destino que é traçado por
Deus ... Seja feita pois sua vontade!

Nada tens a recriminar-te, nada impede que você continue sua trajetória na vida
unindo-te a uma companheira de bons sentimentos.

Eu e a Maria desejamos aos queridos sobrinhos Nelson e Emília uma união de paz,
amor e felicidade e que Deus vos abençoe.

Com muito carinho o abraço afetuoso dos tios.
Afonso e Maria"

Pitangui - 30.06.80

"Prezada Emília,
Saúde e bem estar a todos vocês.
Recebi sua carta de dezenove do corrente a qual respondo.
Com a mais agradável satisfação posso informar-lhe que terei muito prazer em

assistir e testemunha o ato que obviamente marcará uma nova etapa na sua vida, a qual
formulo sinceros votos que seja aberta com chave de ouro e que isto lhe proporcione toda
felicidade, tanto quanto o permita a condição humana.

Dado o seu alto grau de compreensão e inteligência, acredito que você facilmente
construirá ao lado do seu futuro esposo, muito inteligente também, um lar luminoso e
feliz. Porquanto onde há compreensão não há problemas e se ocasionalmente eles
aparecem, são facilmente solucionados por elas.

Assim sendo ficará tudo bem no melhor dos mundos possível, como dizia o velho
"Voltaire".

Se Deus quiser dia dezoito estaremos aí.
Abraços a todos de casa e a você, do tio e amigo as ordens.
Geraldo G. Freitas"
Iniciei desta maneira mais uma etapa das mais importantes de minha vida; agora

em companhia da querida Erru1ia, que hoje digo e proclamo aos "Quatro ventos", veio
nesta altura de minha caminhada, preencher plenamente o enorme vazio que senti por
ocasião do prematuro falecimento da saudosa Ruth.

Emília companheira certa das horas incertas, soube com carinho e amor, inclusive
obter o respeito e o afeto de toda minha família.

Dizem muitos que só se ama uma vez! - Pois Emília com amor e intenso carinho,
demonstrou-me que pode-se amar seriamente vezes sem conta, sem menosprezar o passado
o que também foi de felicidade.

Em agosto daquele ano, dois acontecimentos trágicos marcaram a caminhada do
Brasil no sentido da redemocracia.
"Bombas matam Secretário da Ordem dos Advogados do Brasil- OAB, ferindo outras seis
pessoas."

"Depois do início do show, comemorativo do Dia do Trabalho, duas bombas
explodiram no Rio-Centro, matando um Sargento do Exército e ferindo gravemente o
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Capitão Wilson Luiz Chaves Machado, que estavam no interior de um automóvel."
Os fatos foram de repercussão nacional e que ocasionou a declaração do Presidente

João Figueiredo "que garantia que faria o retomo da democracia no país, ainda que sob a
explosão de mil bombas".

Na realidade, suspeita-se que os atentados foram realizados por elementos da
direita que procuravam obstar a redemocratização proposta pelo governo.

Em setembro, por decisão do comitê do Patrimônio Mundial da UNESCO, a
histórica cidade de Ouro Preto passou a ser considerada "Patrimônio Mundial".

Em vinte e um de outubro do mesmo ano, foi o transcurso do primeiro aniversário
do falecimento da minha saudosa Ruth.

Na ocasião, rascunhei algumas linhas em sua memória e que hoje transcrevo em
homenagem "póstuma", aquela que foi em vida esposa e mãe dedicada.

"Quando você, minha jovem companheira se despedia, alguém me falou: plante
uma flor como recordação.

E seguindo o conselho, plantei, uma só; era uma rosa de mil cores, do mais suave
aromático perfume, dentro de pouco tempo desabrochou; linda, colorida, aveludada,
deslumbrante!

Alguém falou; Vê, estão voltando as flores!
Ao olhar com meus olhos a rosa, viçosa e graciosa, pensei;
Linda, você me fascina ...
E pus-me a sonhar: de tanto brincar com verdades e mentiras, me enganei sem

saber que era eu quem perdia; de tanto esperar, eu que nada ofereci, me ponho hoje a
chorar, eu que sempre sorria ...
Nesse momento de meu sonho, escutei a rosa solitária a dizer: Você quer ver-me
novamente? ...

E sonhei mais, que expressava assim: Vinha perto a madrugada e uma vez mais
brilhou a esperança de algum dia novamente encontrá-la na eternidade.

Hoje verifico que meu sonho nunca mais voltou. Ah! Meu Deus, quem me dera
voltar ao passado, para novamente em meus braços, afagá-la e sentir o seu perfume de
mulher bonita.
Finalmente volto à realidade, mas a você minha linda morena, com carinho ofereço a
única rosa que plantei e que em vida, minha deusa a tornei!. .."

Em meados de outubro anunciam os jornais e as emissoras de rádio e televisão, que
na União Soviética, depois de assistir aos estertores da longa chefia de Leonid Brejenev e
a efêmera passagem pelo poder de seus sucessores Yuri Andropov e Konstantim, assumia
o comando Mikhail Gorbachev, que iria em futuro breve, mudar os rumos da história com
a sua "Segunda Revolução" declarando que "o comunismo não funciona,
necessitamos começar tudo de novo".

Na realidade, Gorbachev é o homem que mudou a história no fim do século XX.
Em vinte de outubro, recebo telegrama do cerimonial do Governador Francelino

Pereira, comunicando que Sua Excelência havia assinado decreto concedendo-me a
"Medalha Santos Dumont" no grau bronze, realmente no dia vinte e três, em solenidade
realizada na Fazenda Cabangú, local de nascimento do grande brasileiro, Pai da Aviação,
recebi a honrosa condecoração.

No dia nove de novembro, no meio do furacão de mudanças no país comunista, foi
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derrubado um dos maiores símbolos da opressão socialista na Alemanha Ocidental, com a
queda do "muro de Berlim", erguido três décadas antes. .

No Início de novembro, foi aprovada pelo Congresso NacIOnal, emenda
constitucional que restabelecem diretas para Governadores e acabou os com os Senadores
"Biônicos".

Na época continuei com o meu trabalho na Hidrominas, na qualidade de Diretor
Administrativo, embora obstaculado em grande parte pelo Presidente em exercício, que
infelizmente se apóia mais nos Superintendentes por ele nomeados.

Naquele período como hoje, muita gente se perguntava por que a nostalgia domina
o cinema em quase todas as salas, o que não vemos nos velhos filmes, novos filmes que
inspiram (ou simplesmente copiam), os velhos filmes que falam de velhos filmes e assim
por diante.
Qual será a razão de tudo isso?

Bem podemos invocar uma teoria muito conhecida da maioria da população e
alguns chamam pela "Idade de Ouro". Segundo este pensamento, vigente em quase todas
a s civilizações e que já gerou diversas lendas, cada fase da comunidade é ligeirament~
pior que a anterior. Se aplicarmos o fato à história, temos qu~ a década dos sesse~ta fOI
melhor do que a dos setenta e assim por diante. Aplicada ao Clllema, temos que o Clllema
atual sempre será pior que os anteriores.

Filmes como: "E o Vento Levou", ou "Casablanca" ou também "O Morro dos
Ventos Uivantes" e ainda "O Mágico de Oz", nunca serão olvidados pelo magistral empenho
dos artistas e principalmente do enredo.

Ainda no mês de novembro, recebi a trágica notícia do falecimento do Major da
Aeronáutica Mauro Lazarini, esposo de minha sobrinha Ana Lourdes, filha do saudoso
Fernando e Lourdes.

O referido morreu devido a uma falha na abertura de seu pára-quedas quando teve
de saltar de seu avião durante um pouso de emergência.

Na ocasião escrevi para minha sobrinha Ana Lourdes e duas três filhas, expressando
o meu pesar, mas dizendo-lhe que o Mauro tinha falecido em pleno ~ump~me?to do
dever, e portanto, haveríamos sempre de honrar seu nome e a sua memóna ficana Vida em
nossos corações, porque quis o destino que seu exemplo fosso o do sacrifício de um herói
nacional.

No dia 08 de dezembro de 1980, outro trágico acontecimento: Em Nova York o
rebelde contestador, pacifista, o mais importante dos Beatles - John Lennon é friamente
assassinado. Alguém que há pouco pedira um autógrafo ao seu ídolo, agora estava ali, de
arma em punho, em frente ao suntuoso Edifício "Dakota", ao lado do Central Park,
disparando e fazendo tombar aos gritos de agonia e dor um dos maiores expoentes da
música Pop Internacional.

No dia 21 de dezembro de 1980, foi publicado edital de concorrência, pela qual a
Hidrominas abriu a participação da iniciativa privada aos setores de engarrafamento e
comércio de água mineral de suas fontes.

Na realidade, através do sistema de comodato por dez anos, estava o Estado
associando-se à empresa privada no sentido de agilizar a industrialização e comercialização
do seu enorme potencial de água mineral que até aquela época, por deficiência financeira,
era pouco explorado comercialmente e também por estar e sua industrialização
comprometida a um velho contrato, que por sinal tinha terminado naquele mês.
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Lembro-me que na ocasião houve grande reboliço de parte dos setores que
efetuavam politicamente oposição ao governo do Francelino Pereira.

Justificando a medida o Secretário da Indústria, Comércio e Turismo, Romualdo
Cançado Bahia, através de declaração ao jornal "Estado de Minas", de vinte e três do
mesmo mês, disse que:

"O Estado não deverá estatizar mais e tanto quanto possível, deve privatizar aqueles
setores hoje ocupados por ele e onde a iniciativa privada é suficientemente capaz para
atuar. A empresa vai abrir a participação ao setor privado num momento em que pretende
quintuplicar sua produção de águas, além de iniciar a exploração de uma nova fonte
Aguas Santas, no município de Tiradentes"

Analisando o fato com isenção, realmente iniciava-se no Estado de Minas o primeiro
passo da tão falada "Privatização", propalada na época até pelo Presidente Figueiredo.

No final do ano de 1980, no terreno dos costumes foi marcado pela presença da
"AIDS", a letal síndrome da imunodeficiência adquirida. Quando a AIDS foi diagnosticada,
a liberação sexual vinha avançando, graças as descobertas da Medicina e ao rompimento
dos tabus social, com a popularização da penicilina nos anos quarenta, da pílula
anticoncepcional nos setenta e até o "Diu" na Segunda metade dos anos setenta, as doenças
venéreas e a gravidez indesejada deixaram de ser fontes de tormento.
Com a AIDS, a princípio batizada de "Peste Gay", ocorreu uma parada brusca na alegre
marcha da liberação sexual, ocasionada, acredito pelo horror ao contágio da terrível e
mortal síndrome.

Neste século, década de oitenta, na realidade houve muitas mudanças no campo
da história, da ciência e principalmente da tecnologia e é de fundamental importância que
os nossos governantes em nível federal, estadual e municipal, concentrem sua atenção
principalmente nas áreas de educação, saúde, habitação, transporte, saneamento básico,
para devolver aos brasileiros o orgulho, a esperança, a tranqüilidade e a confiança que
merecem e necessitam para voltar a improrrogável tarefa de fazer nascer um novo Brasil.

Em fevereiro de 1981, o Papa João Paulo II, durante sua visita ao Paquistão,
escapa de um atentado a bomba no Estádio Nacional na cidade de Carach.

Em treze do mesmo mês, na igreja de Nossa Senhora de Conceição na vetusta
cidade de Sabará, realizou-se o casamento matrimonial de meu filho Bruno e Simone ela
filha do casal Desembargador Márcio A. Monteiro de Barros e Dulce. Após a cerimônia os
convidados foram recepcionados no Clube Cravo Vermelho daquela cidade.

No mesmo dia os nubentes seguiram de Lua de Mel para a cidade de Guarapari, no
Espírito Santo e por coincidência, eu, Enulia, Beth e Paulo, também fomos em férias para
aquela cidade litorânea.

Durante nossa estada, houve um acontecimento que vale a pena relatar pelas suas
inúmeras peripécias.

Bruno contrata um barco a motor para efetuarmos um passeio turístico a ''Três
Ilhas", local distante do litoral a uma hora de barco.

Na hora aprazada, treze horas, o barqueiro encostou o barco, para início do passeio.
Acontece que naquele dia o mar encontrava-se um pouco agitado e em vista do fato,
acabaram embarcando, Bruno, Simone e eu, que fui em solidariedade aos recém casados.

Acontece que, logo nos primeiros minutos da navegação, encontramos um barco
"Cataramã", virado pela força das ondas e uma moça a debater-se no mar, pedindo socorro.
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Chegamos perto, imediatamente o Bruno atirou-se na água com o fim de salvar a
jovem que não sabia nadar. Lá chegando agarrou-a e puxou a mesma até o nosso barco,
para que eu e o barqueiro a erguesse para o interior de nossa embarcação. Na aflição e ao
debater-se, quando a puxamos verificamos que a jovem havia perdido o seu biquíni e
encontrava-se nua como tinha vindo ao mundo, mas feliz por ter sido salva de uma morte
inevitável por afogamento.

Depois de deixarmos a náufraga em terra firme, continuamos nossa viagem rumo
as "Três Ilhas", mas confesso que nesta altura dos acontecimento o mar estava bem mais
agitado. Argumentei com o barqueiro que devíamos voltar, mas o referido garantiu-nos
que não havia perigo, pois seu barco de pescador agüentava bem o percurso e que já
estávamos perto de nosso destino.

Na realidade, pouco depois chegamos ao local e eu e Bruno, efetuamos algumas
explorações submarinas, mergulhamos em algumas piscinas naturais, onde avistamos
inúmeros cardumes de peixes os mais variados, enquanto Simone nos esperava na praia.

No regresso tudo aconteceu, o mar estava bem mais agitado e com ondas que
variavam entre dois a três metros de altura. O barco acompanhava as ondas e no ápice
da altura despencava, batendo o seu casco de encontro as águas do mar. Pensei que o
barco não iria agüentar; embora estivéssemos com algumas bóias, o pavor natural de
um eminente naufrágio tomou conta principalmente de mim e de Simone, que
agarrávamos as laterais do barco, enquanto Bruno mais arrojado, procurando equilibrar-
se filmava nossa odisséia. Foram momentos de intenso pavor, pois esperávamos um
naufrágio a qualquer instante, no entretanto, o barqueiro não demonstrou em nenhum
momento receio de um desastre durante todo o percurso de regresso, pois com a
experiência de "velho lobo do mar", estava acostumado as imprevisíveis peripécias
marítimas.

Quando chegamos à praia, encontramos Emília, Elizabeth e Paulo, seriamente
aflitos, não só pela fúria das ondas, mas também pela demora de nossa chegada.

Finalmente confesso que foi uma verdadeira aventura cinematográfica e se o Bruno
ainda tem em seu poder o filme, a referida odisséia poderá ser comprovada pelos nossos
descendentes em futuro, e digo mais, graças a Deus, não apareceu durante o percurso um
tubarão para nos sobressaltar ainda mais.

Ainda em março. Recebi a notícia, aliás, muito grata e meritória, que o Deputado
João Nogueira de Resende, depois de mais de trinta anos de intensa vida pública, tinha
sido indicado pelo Presidente da República, para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas
da União.

Confesso na oportunidade, que durante minha existência até hoje, João Nogueira
de Resende, tomou-se para mim o exemplo maior do verdadeiro homem público, mercê de
sua reconhecida retidão de caráter, cultura, inteligência e total dedicado na constante luta
pelo bem estar do povo das regiões que representou na Câmara Federal, por oito mandatos
consecutivos, primando inclusive pela lealdade aos seus companheiros de luta cívica, como
eu que tive o privilégio de ter sido seu companheiro de campanha na região de São João Del-
Rei por seguidas eleições e até hoje, tanto eu como minha fanulia, recebemos de sua pessoa
constantes provas de sincera e afetuosa amizade.

Em dezoito de março do mesmo ano fui eleito membro do Conselho Deliberativo
de Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais na chapa encabeçada
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pelo Deputado Euclides Cintra.
No dia trinta do mesmo mês é divulgada notícia que Ronald Reagan, Presidente

dos Estados Unidos sofre atentado, no qual sai ferido seu Secretário de Imprensa.
Em abril, precisamente no dia de "Tiradentes", recebi das mãos do Desembargador

Hélio Costa, Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado a "Insígnia da
Inconfidência", condecoração das mais honrosas e que me foi outorgada pelo Governador
Francelino Pereira, acatando proposição do Conselho da Medalha. O ato solene foi
realizado em frente ao Palácio da Liberdade.

O "jornal Estado do Povão", editado em São João Del-Rei, pelo Diretor responsável
Angélico Benfenatti, no seu número 287 de 09 de maio de 1981, que a exemplo do
"Jornal do Poste", também era afixado em tabuletas em diversos locais da cidade, publicou
a notícia seguinte:

\\ttlossos 'olítlcos"
Angélico Benfenatti

Tem sido muito comentado os artigos políticos divulgados por este informativo.
Como temos sido felizes, voltamos a fazer novos comentários sobre possíveis homens que
terão seus nomes indicados, para candidatos a cargo eletivo.

Vamos aproveitar hoje para falarmos de um forte candidato a Prefeito.
Nelson Lombardi - Este é pesado.
Nelson José Lombardi, atual diretor da Hidrominas , descendente de uma

conceituada família da industriais e fortes políticos. Começou sua carreira pública por
volta de 1953. Sendo acionador da bandeira da extinta (UDN), tomando-se nesta época
um bom cabo eleitoral em favor desta sigla. Como candidato a Vereador foi um dos mais
votados, cumpriu seu mandato com muita dignidade. Sendo um dos melhores tribunos
daquela época, comprando várias brigas em favor do povo.

Na década de 1960, enfrentando uma calorosa campanha, foi eleito com larga
margem de votos Prefeito de nossa terra. Aindajovem o povo levou Nelson Lombardi nos
braços para a posse. Nelson governou com o povo. Porque nesta época não existia
arrecadação suficiente, pois os antepassados não pensavam no futuro da administração. -
Gente desta época não pode negar a bravura do moço que levara em seus ombros a
responsabilidade de um mandato cheio de espinhos. Mas, o ilustre jovem soube dar o seu
recado. O mesmo era irreversível quando se tratava de algo em benefício do povo. Sobre
o seu mandato de Prefeito só um livro dirá, por que sua história e é longa demais e nossas
páginas são pequenas ...

Antes de terminar seu mandato o ilustre homem público foi muito além das
expectativas de seus admiradores. Interrompeu seu mandato e atirou-se como candidato a
Deputado Estadual, e para a surpresa de todos sua eleição foi tranqüila. Na Assembléia
Legislativa sua imagem sempre foi notada, pois sua voz sempre defendeu a moralidade e
dinamismo administrativo. Nelson não poupou seus trabalhos durante seu mandato a
serviço de São João Del-Rei. Lamentamos não poder divulgar tudo, mas alguém sabe e
passará para os atuais jovens.

Em outra década, nosso estimado político foi derrotado por falha da cúpula do seu
partido, deixando na ocasião o campo aberto a muitos candidatos flutuantes tomarem o
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seu voto. Mas o bravo sanjoanense não ficou por aí, manteve-se em sua posição e por
direito assumiu a Diretoria da Hidrominas. Durante este período a nossa terra teve suas
vantagens. Damos como exemplo o Balneário de Águas Santas, em sua gestão o
desenvolvimento superou nossas expectativas.

Ri Está O l-tomem€erto 'ara a Rossa 'refeitura!!!
Ainda em maio, os órgãos de divulgação internacional, noticiam atentado sofrido

pelo Papa João Paulo 11,que foi baleado por elemento ligado a grupos de estrema direita
da Turquia.

"João de Deus", como é conhecido o atual Papa no mundo católico, milagrosamente
embora ferido gravemente, conseguiu recuperar-se.

No dia 09 de julho de 1981, recebi a grata e afetuosa notícia do nascimento de
minha primeira neta, filha da querida Denise que foi registrada com o nome de Natália. Em
visita a Denise e para conhecer a minha querida neta, eu e Emília fomos à maternidade
levando em belo buque de rosas no mesmo dia do maravilhoso evento.

Em agosto daquele ano em tempos de transição e logicamente de conclusão o
Presidente João Figueiredo enfrentou-os como pôde. Os atentados que os grupos radicais
de direita promoviam, naturalmente eram uma ameaça a redemocratização do país.

Como exemplo cito os atentados à sede da OAB e do Rio-Centro, no qual morreram
um Sargento com uma bomba do colo, saindo gravemente ferido um Capitão, ambos do
exército. Os casos abriram seria crise dentro do próprio governo, que culminaria com a
renúncia do General Golbery de Couto e Silva, da Chefia do Gabinete Civil.

Na ocasião, foi atribuído a todas essas tensões o "infarto" que obrigou o Presidente
Figueiredo a hospitalizar-se no segundo ano de seu mandato e submeter-se logo depois a
uma cirurgia coronária numa clínica especializada nos Estados Unidos.

Ainda, no mês de agosto, no dia 28, juntamente com o Ministro João Nogueira de
Resende e a Emília, comparecemos à inauguração do Museu Ferroviário de São João Del-
Rei, que marcou também a passagem do centenário da Ex-Estrada de Ferro Oeste de
Minas. Presentes entre outros Dr. Eliseu Resende, Ministro dos Transportes e o Vice-
Presidente da República, Antonio Aureliano Chaves de Mendonça.

O Museu Ferroviário de São João Del-Rei, na realidade foi o primeiro passo no
sentido de preservar o segmento da primitiva Estrada de Ferro Oeste de Minas, com a
bitola de 0,76 cm, até hoje em alguns trechos em função como linha turística, a exemplo
de tantas outras nos Estados Unidos e Europa. A localização do Museu de São João Del-
Rei, deve-se por ter sido aquela cidade a sede de fundação da Companhia Estrada de Ferro
Oeste de Minas em 1881 e foi também o resultado de reivindicação dos sanjoanenses em
favor do resguardo do testemunho da história local.

A Companhia Estrada de Ferro Oeste de Minas - E.F.O.M. cuja fundação e capital
foi subscrito pelo povo sanjoanense, conforme descreve em sua primeira página o jornal
"O Arauto de Minas" de 03 de setembro de 1881, cujo redator era Severino Nunes Carlos
de Rezende; foi oficialmente inaugurado em vinte de oito de agosto daquele ano, com
a presença de sua Majestade Imperial Dom Pedro 11,percorrendo o trecho de sítio a São
João Del-Rei, na sua segunda visita a cidade.
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ltlolas do lia
Rleijadinho

- "Depoi~ de c:mfr~ntarvários obstáculos - de diversas naturezas - O Ex-Deputado
Nelson Lo~bardI, hOje DIretor da Hidrorninas, conseguiu fazer aprovar, em 1972, projeto
de sua autona, transformando na lei n.o5.984 que criou a efígie oficial de Antonio Francisco
Lisb~a: o Aleijadinho. O re~ato reconhec~do foi feito em fins do século XVIII, pelo pintor
EuclaslO Penna Ventura. Amda um entuSIasta do assunto, Lombardi - que também é Ex-
Pr~feito da histórica São João Del-Rei, lembra que procurar dar imagem a um mito "é uma
eXI~ência da ~~ópria con.~iç~o hu~ana". O registro da iniciativa que levou à fixação
ofiCial da efIgIe do Aleljadmho e oportuno, tendo em vista que no mês de agosto foram
comemorados os 251 anos de nascimento do gênio Antonio Francisco Lisboa, cuja semana
será celebrada entre dezesseis e vinte e dois do corrente."
Em dezembro do ano em comentário, é aprovada e sancionada a lei criando o Estado de
Rondônia.
, Desejo comentar que está iniciando-se a década de novas tecnologias, chegando
as empresas e ano consumidor o maravilhoso e inteligente instrumento chamado
"Com.putad?r" que dentro de pouco tempo irá substituir a máquina de escrever, agilizando
o telejornalIsmo, o arquivo obsoleto de fichas de informações etc ... Também, surgirá a

Severiano Nunes Carlos de Rezende era o pai do escritor, poeta e jornalista José
Severiano de Rezende, autor entre outros, de "Mistérios", livro de versos, pelo qual firmou-
se de modo significativo no universo da poesia brasileira, como também era ao escrever
•.~ ~eu Fio: Sanct~rum", demonstrou a sua apurada filosofia de prosador e insigne poeta
cnstao. Jose Sevenano de Rezende era primo do ilustre e Reverendíssimo Monsenhor
Almir de Rezende Aquino, que por muitos anos foi Pároco da hoje Catedral Basílica de
Nossa Senhora do Pilar, como também Vigário da Comarca do Rio das Mortes

Aproveito para afirmar que os sanjoanenses muito devem ao culto Monsenhor
Almir, pois sou testemunha pessoal que o ilustre Sacerdote foi o principal e incansável
promotor da criação da Diocese de São João Del-Rei, uma entre as inúmeras obras
implantadas pelo Pastor no histórico município.

. Hoje o virtuos~ discípulo de Cristo está à frente da Paróquia de Carmópolis para
a alegn~ dos carmopolItanos, que a mais de duas dezenas de anos, usufruem da fé e do zelo
apostólIco que com desprendimento e fidelidade a Deus e a sua igreja conduz o rebanho
de Nossa Senhora do Carmo, como bem expressou Ieda Santos Leite por ocasião da
celebração do jubileu áureo sacerdotal de Monsenhor Almir'

"Culto, afeito às artes, às ciências, fiel à doutrina cristã, é nosso mestre e guia,
norteando com firmeza e retidão nossa caminhada."

No dia 01 de novembro de 1981, nascia meu neto Giuliano, filho de Elizabeth e
P~ulo Assumpção. P~meir~ ~Iho do casal e cujo nascimento foi amplamente festejado,
nao somente pelos paiS, maIS Igualmente por mim, Emília e seus tios.

Em dezenove do mesmo mês, o jornal "Estado de Minas", publica na coluna notas
do dia, o seguinte comentário;
Estado de Minas - Quarta-feira, 19 de novembro de 1981.

NELSON JOSÉ LOMBARDI

antena parabólica doméstica, que captará os sinais de televisão diretamente dos satélites,
o telefone celular e tantos outros aparelhos que virão para facilitar e principalmente
agilizar os meios de comunicação e informação.

No final de 1981, depois da Ceia de Natal, onde eu e Emília reunimos na noite do
nascimento do Menino Jesus, meus filhos, genros e netos, fomos comemorar o advento do
Novo Ano, no Grande Hotel de Araxá, unindo o útil ao agradável, pois minha presença na
unidade, serviu também para fiscalizar administrativamente os trabalhos de hospedagem
e tratamento adequado aos usuários daquele enorme complexo hoteleiro termal de arrojado
bom gosto arquitetônico (estilo missões), fruto da inteligente concepção do ilustre e
saudoso Governador Dr. Israel Pinheiro, engenheiro de profissão e que igualmente foi o
grande mestre de obras, por ocasião da construção de Brasília e nova Capital Federal do
Brasil.

Em 24 de maio de 1988, ao escrever estas notas, noticiam os órgãos de divulgação
que na Assembléia Constituinte Nacional, grupos de Deputados representantes do Triângulo
Mineiro, estão se movimentando para incluir na nova Carta Constitucional o
desmembramento das Regiões do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, como Estado
independente de Minas Gerais.

Imediatamente surgem protestos de todos os recantos das Minas Gerais, contra a
nefasta e inoportuna tese separatista.

Estou certo que Minas que sempre foi e é o equilíbrio e a moderação, quando os
ânimos se tomam exaltados, não permitirá através de suas forças vivas, um movimento
demagógico e oportunista que visa tentar mutilar o Estado que não abdicará de sua
missão histórica na representação da unidade do país e por isso tudo rejeitará a separação.

Ainda em maio de 1988, leio a notícia publicada nos jornais que o Santo Sudário,
um dos símbolos da fé de milhões de cristãos de todo o mundo, vai através de fragmentos
do seu tecido, ser submetido a realização do exame com carbono - 14; um dos melhores
meios conhecidos para determinar a idade de um objeto, dessa maneira poderá ser
comprovada a autenticidade do Sudário pela ciência de pedaço de linho que teria servido
de mortalha a Jesus Cristo.

Lembro-me, que em 1967, por ocasião da minha primeira viagem a Europa, estive
rapidamente na cidade de Turim, com o objetivo primordial de conhecer o Santo Sudário.
Nessa visita, tive a oportunidade de próximo à santa relíquia, sentir o sofrimento de
Cristo, estampado com o seu sangue no lençol que envolveu o corpo após sua deposição
da cruz. Sentimos sim, antes de mais nada, um desejo profundo e perturbador da presença
de Cristo o Salvador que o pai enviou por amor ao mundo, aquele que veio por amor e que
doou a própria vida à tortura, à iniqüidade e à crueldade dos homens, chegando ao ponto
de flagelá-lo e crucificá-lo. Ele que é a luz da vida e a força de nosso caminho da estrada
da vida.

No mês de junho de 1988, desejo registrar e ao mesmo tempo saudar o diálogo
mantido entre os Presidentes dos Estados Unidos Ronald Reagan, e da União Soviética
Mickael Gorbatchev, com respeito ao avanço da liberação no tratamento de temas, como
a redução dos arsenais nucleares e o estabelecimento efetivo de comunicação e intercâmbio
entre as duas maiores potências mundiais.

A verdade é que a "Perestroica" avança e podemos vislumbrar uma tentativa séria
de mudança do Estado Soviético, sobretudo no sentido do combate a falta de liberdade e
o retomo a certo estágio de permissão da individualidade do cidadão e da sociedade
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Desobrigada da parte de industrialização e comercialização das unidades
engarrafadoras através da Superágua, empresa criada a partir da associação com a

soviética, devido naturalmente ao grau de abertura que já se propicia.
Bons ventos portanto nas relações internacionais, principalmente entre as duas maiores
potências militares, inaugurando novo quadro da última década do século XX.

Leio através dos jornais mineiros, a notícia que esteve em Belo Horizonte, para
avaliar em profundidade o mercado livreiro em Minas, o consultor e especialista na matéria
Gustavo Barbosa.

A notícia é deveras interessante, pois todos sabemos que a cultura dos povos está
intrinsecamente ligada à leitura de livros, jornais e revista e infelizmente no Brasil, dado
o alto custo principalmente dos livros, o toma privilégio de uma elite, excluindo dessa
maneira as classes menos privilegiada na frente do saber e da cultura.

Creio que os altos e baixos da própria atividade editorial no Brasil são conseqüência
de uma série de fatores que tiveram início na própria época da colonização, quando
durante três séculos, ou seja, até 1808, era proibido editar qualquer coisa no país. Os livros
eram editados em Portugal e chegavam ao Brasil como um produto cultural da elite
dominante.

Infelizmente ainda hoje o mercado de livros é pequeno devido ao seu alto custo
para consumir e a conseqüente fuga dos leitores de menor poder aquisitivo.

Em 15de janeiro de 1982, o Vaticano reata relações diplomatas com a Grã- Bretanha,
rompidas desde 1531, quando o Rei Henrique VIII, após excomunhão pelo Papa Clemente
VII, funda a Igreja Anglicana.

Em doze de fevereiro do mesmo ano, por designação do Governador Francelino
Pereira dos Santos, acatando solicitação da minha região eleitoral, liderada pelo ilustre
Ministro do Tribunal de Contas da União João Nogueira de Resende, fui eleito e empossado
no cargo de Presidente da Hidrominas , devido ao afastamento de Orlando Vaz Filho,
que desincompatibilizou-se para concorrer ao mandato eletivo de Deputado Federal.

Com a nova investidura minha responsabilidade aumentou sobremaneira, e
imediatamente tratei de reorganizar os serviços administrativos da empresa, principalmente
restabelecendo a hierarquia entre Diretores e Superintendentes, que na realidade estavam
abaladas pelo procedimento do Presidente anterior.
Como companheiros de Diretoria foram eleitos Francisco Rocha para o exerCÍcio de Diretor
Administrativo e Cássio Lemos para a Diretoria Financeira.

De outro lado, um de meus primeiros atos foi o de suspender toda e qualquer
hospedagem gratuita nos hotéis da Hidrominas, moralizando dessa maneira o setor
comercial da empresa, que contabilizava na época déficits constantes.

No mês de março, depois de intensa pesquisa, levantamento de dados, e inúmeras
reuniões da Diretoria, apresentamos ao beneplácito do governo maior acionista da
Hidrominas, uma proposta orçamentária para o exerCÍcio de 1982 e que refletia as principais
necessidades para a viabilização da empresa.

Os oito programas apresentados englobando vários projetos eram absolutamente
necessários para a reestruturação em termos operacionais e conseqüentemente o
equacionamento econômico da Hidrominas, para colocá-la em condições de
competitividade com as demais empresas que operavam no ramo de hotelaria e termal no
Brasil.
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Hidrominas, estávamos concentrando nossa atenção e recursos na remodelação de seu
acervo turístico compreendendo hotéis, parques, balneários e estâncias e na sua
reestruturação administrativa.

Para agilizar o setor de venda e reserva nos hotéis da empresa, propusemos ao
governo do Estado, abrirmos e instalarmos nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro,
escritórios de promoção e venda de hospedagem o Grande Hotel de Araxá, Palace de
Poços de Caldas, Grande Hotel de Ouro Preto e Tijuco de Diamantina, como também nos
referidos escritórios promoveriam as visitas nos parques balneários.

O objetivo da nova Diretoria da Hidrominas era na realidade melhorar o seu padrão
de atendimento e ao mesmo tempo dinamizar através de uma agressiva propaganda a
ocupação de seus hotéis, parques e estâncias hidrominerais.

Hoje dia 08 de junho de 1988, enquanto escrevo as "reminiscências", leio um
artigo do jornalista Mello Cançado sobre Arthur Bernardes, ilustre político brasileiro, que
foi Presidente da República de 1922 a 1926 e que devido aos movimentos revolucionários
da época governou o país em "Estado de Sítio".

Bernardes, que faleceu aos oitenta anos de idade, teve a sua existência toda ela
consagrada ao bem do país, estadista e administrador conseguiu sanear a moeda nacional,
restituindo o câmbio ao par, ou seja o mil reis tinha o mesmo valor das moedas fortes
estrangeiras. Quando do falecimento de Arthur Bernardes, na gaveta de sua escrivaninha,
relata Mello Cançado, foi encontrada uma folha de papel com a seguinte observação de
próprio punho, aparentemente uma auto-censura, mas que na verdade tratava-se de uma
sábia lição, que até hoje poderemos extrair em seu louvor.

"O fim do homem é Deus, para o qual devemos preferencialmente viver. Eu, porém,
vivi mais para a Pátria, esquecendo-me D'ele. A Ele devemos conta do que aqui fizemos
de nossa vida, e eu a tive longa. Receoso de não poder resgatar minha fala no pouco tempo
que me resta, apesar de sua infinita misericórdia, peço aos meus amigos correligionários e
brasileiros de boa vontade que me ajudem a supri-la com minha prece."

Hoje 13 de junho de 1988, um dos maiores poetas portugueses, Fernando Pessoa,
se ainda fosse vivo estaria completando cem anos.
Leio no noticiário que o ponto alto das comemorações do centenário do poeta de cultura
efervescente será, como não poderia deixar de ser, em Lisboa. Os sinos da Igreja Mártires
irão soar no Largo de São Carlos, marcando exatamente a hora e o local em que o poeta
nasceu.
Muitas leituras já mereceu a obra de Fernando Pessoa, tema de inúmeros ensaios em todo
o mundo.

Fernando Pessoa acreditava que "a vida não concorda consigo própria, porque
morre. O paradoxo é a fórmula típica da natureza. Por isso, toda a verdade tem a fórmula
paradoxal. Assim, às vezes, contradizia a si mesmo. Hoje, defendo uma coisa, amanhã
outra; eu era pagão dois parágrafos acima, mas, ao escrever este, já não o sou".

Na mesma data, em resposta a uma carta minha, recebo de parte de minha prima
Irma Canini, residente na Itália, atendendo minha solicitação, a certidão de registro do
nascimento de meu saudoso pai. Para minha surpresa, verifico que o referido tinha como
prenome o seguinte: Giuseppe, Pasquale, Elia, Vitório e Amadeo.

O fato foi realmente surpreendente, pois somente depois dos oitenta e seis anos de
seu nascimento é que vim a ter conhecimento dos inúmeros prenomes que foram registrado
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pelo eu pai e meu avô Giuseppe Lombardi.
Quero crer que meu pai ao chegar ao Brasil aproveitou para no seu novo documento

de permanência no país, retirar os diversos prenomes, para simplesmente adaptar o de José
Lombardi Filho, como passou a assinar até o seu falecimento.

Ainda no mês de junho, me veio na lembrança dia felizes de minha infância
quando ainda não era crime soltar "balões".

Na realidade naquele período de minha vida, o mês de junho era um dos meses
mais esperados, pois havia balões a iluminar o céu nas noites frias e porque não
expressar: eu amava os balões, as festas caipiras, fogueiras, quadrilhas juninas, com
suas canções características.

Quanta alegria ao soltar um balão, vê-lo subir e juntar aos outros iluminando o céu
já coalhado de balões. Havia poesia e romance no mês de São Pedro e São João.

Hoje na lucidez de adulto admito que é perigoso soltar balões, podem provocar
incêndios desastrosos, mas devo também admitir, que as noites de junho, quando olho o
céu vazio, imóvel e escuro sobre o mundo, sinto a falta dos balões, que nunca me libertaram
da saudade de uma época romântica de minha infância e parte da adolescência.

Retornando as "reminiscências", devo confessar que em 1982, comecei com mais
intensidade a inteirar-me de tratados sobre a "herança genética", ou melhor, do gene
"DNA" e cheguei a conclusão que a ciência avança a passos largos e hoje podemos com
antecedência através do DNA, até prever as tendências de saúde de uma criança em gestação
durante a gravidez de sua mãe.

Fato extraordinário, pois o homem, devido a novas descobertas científicas, após
exaustiva pesquisa e estudo, dentro em breve terá em mãos o próprio arquivo de sua
personalidade, herança hereditária de seus antepassados.

Hoje também estou ciente que minha vocação para a política foi herdada de meus
antepassados do ramo de meu pai e de minha mãe, que na Itália, na província de Salermo,
na cidade de Buonabitacolo, sempre militaram na política local.

Como igualmente cheguei à conclusão que meus filhos Sílvia, Bruno, Elizabeth,
Denise e Armando, herdaram a tendência das artes plásticas de um antepassado de minha
mãe de nome Francesco De Martino, renomado pintor que deixou a cidade de
Buonabitacolo diversas obras, até hoje admiradas.

Até posso afirmar que meu neto Alexandre, filho e Suzana, herdou o gosto de colecionar
selos postais de minha pessoa e o neto Giuliano apaixonado por pescaria de seu bisavô
Waldemar Gomes Ribeiro.

Em 03 de abril de 1982, juntamente com meus novos companheiros de Diretoria,
Francisco Rocha e Cássio Lemos, empreendemos longa viagem de inspeção a todas as
unidades operacionais da Hidrominas e que na realidade serviu também para apresentação
dos referidos aos gerentes locais.

Passamos por Cambuquira, Lambari, Caxambú, Araxá e quando chegamos ao
Palace Hotel de Poços de Caldas, infelizmente aconteceu um episódio desagradável e
que ocasionou uma atitude objetiva e drástica de nossa parte na qualidade de
Presidente da empresa, pois tivemos de dispensar por justa causa o gerente da unidade,
que por incrível que possa parecer, foi encontrado pelos membros da nova Diretoria
em pleno horário de serviços, no bar do hotel, embriagado e acompanhado de sua
amante.
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Fato desagradável e verdadeiramente chocante para toda a diretoria da empresa
que efetuava sua primeira viagem de inspeção à unidade de Poços de Caldas.

Lembro-me que na ocasião, entre os diversos apelos que recebi no sentido de
relevar a falta do gerente, que por sinal era bem relacionado, constou inclusive de
mensagem do Chefe do Gabinete do Ministro do Exército da época, que uma vez inteirado
da verdade dos fatos retirou imediatamente a postulação.

Como poderá ser constatado o início de minha gestão na Presidência da Hidrominas
não foi tranqüila, porque tive que lutar com firmeza para reimplantar métodos racionais
administrativos em todos os quadrantes da empresa, de seriedade e dedicação ao trabalho.

Neste momento não posso deixar de citar com grande afetividade, que minha
esposa Emília, nas horas de maior tensão de minha vida, ontem e hoje, tem sido e expresso
com grande emoção, da maior dedicação, desvelo e carinho, não conhecendo limites
quando se trata de acalentar-me e apoiar-me, pois o seu coração é um manancial inesgotável
de bondade, ternura e amor constante.

Hoje dia 18 de junho de 1988, há exatamente oitenta anos passados, atracava no
Porto de Santos o navio "Kasato-Maru", que entrou para a história por ter transportado a
primeira leva de imigrantes japoneses para o Brasil. Desembarcaram aproximadamente
setecentos e oitenta e um imigrantes, trazendo na bagagem a esperança de ficar ricos para
então retornarem ao Japão.

A maior parte acabou ficando por aqui e quanto ao enriquecimento rápido no
paraíso prometido, não passou de uma fantasia. Hoje formam um grupo bem sucedido,
mas levaram oitenta anos para chegar naquilo que fizera-os acreditarem que ganharia
em cinco, à custa de muito trabalho e a luta obstinada para dar valor à vida e a esta terra,
aos seus filhos, encaminhando-os ao estudo e ao trabalho, obstinados que são, coisa que
boa parcela dos brasileiros não leva em conta, pois acham que trabalhar demais é para
trouxa.

Ainda em junho, por duzentos e cinqüenta e dois contra, e quarenta e seis
abstenções, o plenário da Assembléia Nacional Constituinte, rejeitou sob aplausos de
parte das galerias e da maioria dos constituintes mineiros, a fusão de emendas que
viabilizavam a divisão de Minas Gerais com a criação do novo Estado do Triângulo.
Após anunciado o resultado da votação o Presidente Ulysses Guimarães considerou a
proposta rejeitada.

Na ocasião, o Senador Afonso Arinos e o Deputado Roberto Brant, teceram duras
críticas aos autores das emendas, tendo Afonso Arinos afirmado que a "divisão de Minas
Gerais desestruturaria a federação brasileira".
Na ocasião, as entidades representantes da sociedade civil de Minas Gerais, lançaram um
manifesto público de repúdio à separação de Triângulo e do Alto Paranaíba do território
mineiro, cujo lema foi" dividir Minas é cortar um pedaço da nossa história".

O movimento "cívico pela unidade de Minas", como ficou conhecido, teve ampla
penetração, repercussão e a adesão das classes política, cultural, empresarial, eclesiástica,
operária e científica, ao ponto de sensibilizar a maioria dos constituinte impor fragorosa
derrota àqueles que numa iniciativa infeliz, pretenderam dividir a unidade do estado
mineiro.

No mesmo mês do ano de 1988, é divulgada a notícia que o Papa João Paulo 11,
empossou dois novos Cardeais brasileiros; Dom José Freire Falcão, Arcebispo de Brasília
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e Dom Lucas Moreira Neves, Arcebispo de Salvador, mineiro nascido na histórica cidade
de São João Del-Rei.

A nomeação de Dom Lucas Moreira Neves sensibilizou sobremaneira o povo
sanjoanense, pois nascido naquela cidade, filho do ilustre maestro e músico Telêmaco
Neves, trouxe com sua ascensão ao cardinalato como príncipe da igreja católica, novo
marco vitorioso para história religiosa de São João Del-Rei.

Voltando as "reminiscências", ainda em abril, por ocasião de minha estada
juntamente com a Emília, nas praias de Santa Mônica no Estado do Espírito Santo,
adquirimos um terreno muito bem localizado, distante da praia aproximadamente uns
duzentos metros, pois era nossa pretensão na época, construímos uma casa de praia, para
nos dias de folga aproveitarmos o sol e o mar do litoral capixaba. Outro motivo que
induziu a compra do terreno e a futura construção foi, sem dúvida, lá estar residindo uma
grande e afetiva amiga Elza Drumond.

Mas com o passar do tempo eu e a Emília, chegamos à conclusão que não
poderíamos nos ausentar constantemente de perto de nossos familiares de Belo Horizonte,
e devido também a distância, a manutenção de uma residência própria, sem a nossa constante
presença, iria tornar-se fator de grande preocupação e por motivo esse motivos acabamos,
depois de um certo período de tempo, vendendo o terreno, ao mesmo tempo que com o
produto da transação, adquirimos em belo sítio nas proximidades de Igarapé, no local
denominado "Nossa Senhora da Paz", que por idéia de meu neto Giuliano, passou a
denominar-se "Sítio do Pica-Pau Amarelo", como veremos adiante.

Em meados do mês em referência, fui convidado pelo jornalista Nicolau Neto,
coordenador geral e grande incentivador do concurso "Miss Minas Gerais", a participar
como um dos jurados do brilhante evento que se realizou no dia dezessete da cidade de
Sete Lagoas. Lá compareci acompanhado de minha dedicada esposa Emília e na data
aprazada, depois do desfile de trinta lindas jovens candidatas ao título máximo, foi eleita
a jovem Mônica Araújo Cortês, como Miss Minas Gerais 1982, candidata da cidade de
Além Paraíba.

Ainda em abril, a revista "Comércio e Indústria", publicou ampla reportagem
sobre a nossa nomeação pelo Governador Francelino Pereira para a presidência da
Hidrominas.

Citando na ocasião as nossas propostas de trabalho sintetizadas nas seguintes
palavras:

"O enfoque principal de nossa administração anterior valorizou a modernização
do setor de águas minerais. Devemos agora criar condições para que os índices de ocupação
dos hotéis da rede sejam compatíveis com os melhores estabelecimentos hoteleiros do
país."

Afim de dar continuidade ao programa de valorização e aumento dos índices de
ocupação dos hotéis da Hidrominas, no mês de maio, assinamos convênio com o
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado - IPSEMG, possibilitando expressivos
descontos aos funcionários públicos do Estado de Minas Gerais, contribuintes daquela
instituição. Convênio este que assinei juntamente com o ilustre e dileto amigo Bernardo
Pinto Monteiro, Presidente do IPSEMG na época.

Em nove de maio, os órgãos de divulgação noticiam que o Presidente dos Estados
Unidos, Ronald Reagam propõe à URSS - União soviética o primeiro passo para o
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desarmamento das ogivas nucleares das duas superpotências. Infelizmente o Kremlin
rejeitou a proposta.

Uma das grandes preocupações da Diretoria da Hidrominas era justamente a
convivência com as companhias mineradoras na vizinhança do Grande Hotel de Araxá e
especificamente da possibilidade a médio prazo, que a atividade mineradora de extração
do "Nióbio" no local viesse a prejudicar e até secar a emergência de água mineral da
famosa e amplamente conhecida "Fonte Dona Beija". Pois o decreto de
lavra de uma das empresas de mineração, concedida pelo governo federal,
desafortunadamente faz divisa com aproximadamente dez metros da referida fonte e por
incrível que possa parecer, abrangendo a área da mata protetora da fonte de água
denominada "Cascatinha".

Apesar de inúmeros apelos efetuados ao governo federal e em uma das ocasiões ter
pessoalmente tido a oportunidade de expor e mostrar ao General Ernesto Geisel, na época
Presidente da República, durante sua estada no Grande Hotel, nada foi realizado no sentido
de preservar e proteger o meio ambiente, do avanço catastrófico das mineradoras.

Em 1980 o governo de Minas criou o fundo de Proteção e Recuperação Ambiental
do Barreiro de Araxá - PROARAXÁ, que entre outras, tinha a finalidade de implantar um
"Anel verde", separando as áreas das fontes e o próprio Hotel das lavras de nióbio e
fosfato, compatibilizando a exploração mineradora com a proteção e recuperação ambiental
daquela unidade termal e hoteleira.

Mas devo declarar, se algo foi realizado em favor da recíproca finalidade, foi
palidamente, pois até hoje a degradação ambiental continua, creio em razão dos interesses
maiores que representam o setor de extração das jazidas de nióbio e fosfato, cuja exploração
econômica é de fundamental importância para o país e reconheço também, que aquela
atividade mineradora representa uma fonte de empregos para o município de Araxá.

Quatorze de maio de 1982, minha querida e afetuosa esposa Emília reuniu em
nossa residências os meus filhos, genros, noras e netos, como também alguns de seus
irmãos, em comemoração aos meus cinqüenta e sete anos. Confraternização que devo
confessar, tornou-se como o passar dos anos um hábito e que realmente sensibiliza-me
pelo carinho e grande afetividade demonstrada na ocasião pela minha família, razão em
grande parte de minha luta política e social durante minha existência.

Hoje trinta de junho de 1988, leio nos jornais diários que Dom Lefébvre, Arcebispo
tradicionalista da igreja católica, ao sagrar quatro Bispos sem autorização do Papa causou
um cisma na igreja católica.

Lefébvre já foi suspenso de suas funções episcopais em 1976 pelo então Papa
Paulo VI.

As desavenças entre Lefébvre e o Vaticano datam da década de sessenta quando o
Arcebispo conservador recusou-se a acatar as resoluções do Concílio Vaticano II, em
especial a adoção das línguas nacionais em vez do Latim na celebração de missa.

Ainda em princípio de julho de 1988, chega a nós a notícia da morte aos setenta e
dois anos do comunicador Abelardo Barbosa de Medeiros, o conhecido "Chacrinha" da
televisão. Vítima de uma parada cardíaca, o velho guerreiro como era conhecido também,
não foi apenas um dos maiores animadores que a televisão brasileira já teve, de grande
audiência popular, pois seus programas de sadia agressividade, era naturalmente um mestre
em frases lustrosas e palavras de efeito como: "Quem não se comunica, se trumbica";
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Terezinha, Terezinha, quem quer bacalhau?".
Relembro que quatro de julho, dia em que o povo dos Estados Unidos comemora

o "Independence Day", é uma das datas que marcaram as grandes mudanças do mundo
ocidental no ano de 1776, o dia da Independência dos Americanos do Norte. Foi
efetivamente um momento que marcou um divisor de água entre o antigo regime do
absolutismo monárquico e o liberalismo democrático. Foi a meu ver, nos Estados Unidos
que as idéias liberais, trazidas da Inglaterra do John Locke e da França de Rousseau, se
concretizaram pela primeira vez, através dos princípios de liberdade e de igualdade entre
os homens.

Retomando às "reminiscências", a fim de melhorar o fluxo de hospedagem nos
hotéis da Hidrominas e também, propagar as benesses das águas minerais e os complexos
termais de Minas Gerais, resolvemos com o apoio do Governador Francelino Pereira e do
Secretário da Industria, Comércio e Turismo, Dr. José Romualdo Cançado Bahia, instalar
escritórios de representação da empresa em São Paulo e Rio de Janeiro.

Com o novo "Slogan" - "Rede Hidrominas de Hospedagem - A Arte de Receber",
no dia 19 de agosto de 1982, instalamos o primeiro escritório de representação em São
Paulo, localizado na Avenida Paulista, 1449 - 9° andar.

A solenidade de inauguração foi no Hotel Hilton, presidida pelo Secretário da
Indústria, Comércio e Turismo mineiro, representando o Sr. Governador do Estado, com
a nossa presença e da minha esposa EmI1ia, Diretores Francisco Rocha e Cássio Lemos
a Gerente de Vendas em São Paulo, Lia Vassimom , jornalista da impressa mineira ~
paulista, Delegada Regional da EMBRATUR e o Dr. Olavo Drumond, do Tribunal de
Contas de São Paulo, representando na ocasião o Governador Paulo Maluf, operadores do
turismo e outras expressivas figuras da vida paulista entre elas os meus queridos primos.
Ada, Noêmia, Castilho, João Adolfo e Bia.

O Secretário José Romualdo Cançado Bahia, foi muito feliz em seu pronunciamento
quando disse que: "A empresa estava naquele momento resgatando uma dívida para com
o passado, em busca do tempo perdido, oferecendo ao grande mercado de São Paulo a
acolhedora hospedagem mineira e os mais belos repositórios da arte barroco de Ouro
Preto, Mariana, São João Del-Rei e Diamantina, circuito das águas, com as suas fontes de
águas minerais e termais." Na ocasião, expressei igualmente com grande emoção durante
o coquetel oferecido no Hotel Hilton:

"Que estávamos demonstrando ao mercado paulista naquele momento com a
inauguração do escritório da Hidrominas o que tínhamos a oferecer no setor de hospedagem,
termas, água mineral e parques ecológicos, aliando à beleza do grande patrimônio dos
circuitos históricos e das águas do Estado de Minas Gerais e considerávamos um passo
objetivo a chegada da Hidrominas na capital bandeirante, entrelaçando mais ainda as
ligações de amizade e de comércio entre Minas Gerais e São Paulo."

Em setembro do mesmo ano, com a mesma finalidade inauguramos a representação
no Rio de Janeiro.

No dia doze de outubro, noticiam os órgãos de divulgação, que foram fechadas as
comportas da usina Hidrelétrica de Itaipu, que em quinze dias aproximadamente fariam
desaparecer os "Saltos de Sete Quedas".

A Itaipu binacional, empresa associada entre o Brasil e o Paraguai, tem como
objetivo realizar o aproveitamento hidrelétrico dos recursos hídricos do Rio Paraná, que
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pertencem em condomínio aos dois países e, diga-se de passagem, depois de pronta será
uma das maiores usinas em todo o mundo geradora de energia elétrica.

Ainda no mês de outubro, recebo na qualidade de Presidente da Hidrominas,
ofício confidencial de parte do Secretário da Indústria, Comércio e Turismo, no qual,
recomenda suspender o fornecimento água mineral da fonte "Dona Beija", tendo em vista
a constatação de teores de bário que excediam ao máximo permitido pela legislação
ambiental do Estado.

O fato por demais grave principalmente para a saúde dos usuários da fonte, foi constatada
pelo geólogo da comissão executiva do PROARAXÁ e nos trouxe enorme preocupação, que
somente foi solucionada com a perfuração de novo poço artesiano, afastado da área
contaminada, que captou água com característica físico-químicas, que se enquadravam mas
normas e padrões vigentes da época. O episódio veio demonstrar mais uma vez e objetivamente,
o perigo da destruição dos mananciais de água mineral denominado "Barreiro", onde se situa
em Araxá o Grande Hotel e as termas, pelo efeito demolidor do avanço das atividades das
empresas mineradoras na região.

Também em outubro, recebo telegrama de parte do Governador Francelino Pereira
dos Santos, comunicando-me que tinha assinado decreto concedendo-me a Medalha Santos
Dumont, no grau de prata, juntamente com outras personalidade agraciadas.
No dia vinte e três do referido mês, em solenidade realizada na Fazenda Cabangú, local de
nascimento de Santos Dumont, o "Pai da Aviação", o que primeiro voou com um aparelho
mais pesado que o ar. Em 1982 recebi a honrosa medalha.

Convém lembrar que o pioneirismo do ilustre brasileiro Alberto Santos Dumont
não somente deu asas ao homem, foi e irá muito além, abrindo horizontes da inteligência
humana para maiores e futuras descobertas em todos os tempos, a sua divina predestinação
rumo ao infinito.

Na ocasião, após a solenidade por sinal repleta de espírito cívico, com o desfilar da
tropa e banda militar e leitura da ordem do dia do Sr. Ministro da Aeronáutica, abrindo as
comemorações da "Semana da Asa", ao cumprimentar o Governador e autoridades presentes,
aproveitei para agradecer ao ilustre homem público, Presidente do Conselho da Medalha
Dr. Paulo Pinheiro Chagas, homem de grande cultura e elevado espírito patriótico, jornalista,
escritor, historiador, biólogo, ensaísta, brilhante orador, conferencista, médico e advogado,
que como político, foi Deputado Estadual e Federal e que participou de todos os episódios
que marcaram a sua época, inclusive foi um dos que assinou o "Manifesto dos Mineiros" em
1945, juntamente com tantas outras ilustres personalidades, dando o seu apoio.

Recordo-me que em um dos nossos últimos encontros antes de seu falecimento,
presenteou-me com o seu livro de memórias "Esse velho Vento da Aventura" em cujas
páginas Paulo Pinheiro Chagas relata fatos de sua vida intensa e o perfil de homens
públicos que atuaram no Brasil, como Antônio Carlos, Arthur Bernardes, Getúlio Vargas,
Benedito Valadares, Francisco Campos, Juscelino Kubitscheck, João Goulart, Carlos
Lacerda, Gabriel de Resende Passos e tantos outros, trabalho que é simultaneamente
histórico, com base principalmente na política brasileira.

Naquele final de 1982, a UNESCO, eleva a cidade pernambucana de Olinda à
condição de Patrimônio Mundial da Humanidade.

Conhecido o resultado das eleições ao governador do Estado de Minas Gerais,
elegendo-se Tancredo de Almeida Neves, Governador do Estado Montanhês.
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Embora não tenha apoiado o ilustre conterrâneo e sim Eliseu Resende, por uma
questão partidária, não poderia deixar por ocasião da posse de Tancredo de enviar-lhe o
seguinte telegrama:

"Ao ensejo da eleição de VExcia. ao cargo de Governador dos mineiros, na condição
de conterrâneo, amigo e atual Presidente da Hidrominas, apresento ilustre Senador, sinceras
congratulações, rogando ao Divino Mestre, que o ilumine durante o exerCÍcio da honrosa
missão, ao mesmo tempo coloco a empresa à sua disposição.

Respeitosamente
Nelson José Lombardi - Presidente da Hidrominas"

Em vinte de cinco de novembro, recebo através de um telefonema de minha querida
e afetuosa irmã Sílvia, a notícia do falecimento em São João Del-Rei de mamãe Stela, irmã
de minha mãe verdadeira, mas como já descrevi anteriormente, casada com meu pai,
tornou-se para mim e o mano Mário, na realidade a nossa segunda mãe, pois nos criou com
muita dedicação e acentuada afetividade.

Falecida aos oitenta e dois anos de idade, foi com grande emoção que eu e Emília
e alguns de meus filhos, acompanhamos os seus restos mortais para o enterro no cemitério
da venerável Ordem Terceira de São Francisco, cujos sinos da igreja como de costume,
quando da aproximação do enterro de um irmão da Ordem, tangem com sonoridade piedosa,
anunciando pela cidade a chegada do corpo à sua última e eterna morada.

Os sinos, principalmente das igrejas do Carmo, São Francisco e Catedral do Pilar,
da cidade de São João Del-Rei, na expressão dos poetas, falam, gemem, choram a soluçar.

São vozes que expressam o sentimento cristão dos filhos da vetusta e legendária
terra, através dos campanários da igreja católica, traduzindo alegria nos dias festivos e de
dor nos cortejos fúnebres.

No "Roteiro Turístico" editado em 1957, por Gentil Palhares e Paulo Christófaro,
à pagina n.O80, está impresso uma quadra poética, que expressa com gentileza a
mensagem dos sinos que fazem ouvir.

"Sino coração da aldeia
coração, sino da gente
um a sentir quando bate,
outro a bater quando sente!"

No dia dez de dezembro do mesmo ano, para minha felicidade e da saudosa Ruth,
se viva estivesse, tive a grata honra de participar da Colocação de Grau de meu querido
filho Bruno que se bacharelou pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de
Minas Gerais.

Foi com grande emoção e mesmo lágrimas nos olhos que recebi o convite para a
sua formatura, no qual com carinho escreveu a seguinte dedicatória:

"Aos meus pais, com amor ofereço mais um passo de minha vida - Bruno".
No dia treze do referido mês, mais uma emocionante alegria, porque juntamente

com Emília participamos da formatura de minha querida e afetuosa filha Sílvia, que
colou grau de Licenciatura em Desenho e Artes Plásticas, na Escola Superior de Artes
Plásticas - FUMA.
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Devo expressar que é grande o júbilo que sentimos ao participar das solenidades
de formatura de nossos filhos após haverem combatido o bom combate, depois de anos
de intensa dedicação ao estudo em busca do saber e digo sem medo de errar, que o calor
dos aplausos do triunfo foi de cada um, orgulhosamente é também a nossa própria
vitória.

No final do ano de 1982, desejo em rápidas pinceladas, descrever alguns dos fatos
retrospectivos acontecidos durante o decorrer do tempo e que se tornaram notícias
internacionais.

- Uma ilha gelada reivindicada pela Argentina há quase cento e cinqüenta anos -
"Malvinas", fez rugir o "Leão Britânico" que acabou derrotando a aventura do ditador
argentino General Leopoldo Galtieri, que teve a idéia de invadi-Ia.

- O futebol, paixão nacional, infelizmente não obteve êxito na copa do mundo.
- Para compensar a decepção, surgiu um herói: O nadador Ricardo Prado, que

quebrou o recorde mundial dos quatrocentos metros em quatro estilos.
- Pela primeira vez desde 1965, o país elegeu seus vinte e dois Governadores, em

eleições diretas e democráticas.
- Uma mistura trágica de álcool e cocaína, silenciou a voz de Elis Regina, uma das

maiores cantoras brasileira.
- Morre na União Soviética - URSS, o presidente Leonid Brejnev, que por dezoito

anos conduziu o império soviético.
- Nos cinemas é lançado o filme do ET, o adorável extraterrestre, que em ficção, fez

renascer nas telas as emoções do sonho e do encantamento.
- Hoje, 07 de agosto de 1988, leio notícias nos jornais locais que a Faculdade de

Direito Milton Campos, promoverá uma série de homenagens à memória do ilustre mineiro
que deu nome a escola.

A lembrança é a mais justa e oportuna, Deputado Estadual e Federal, Senador,
Governador do Estado, Ministro da Justiça, além de eminente jurista, Milton Campos foi
para Minas e o Brasil um invulgar exemplo de honradez, probidade, e elevado espírito
público, que dignificou o melhor das tradições do comportamento mineiro.

Outra notícia que acredito seja interessante registrar é a existência de novo planeta
no espaço, descoberto pelo professor David Lotham, astrônomo Chefe do Observatório de
Oak Ridge, nos Estados Unidos da América do Norte. Primeiro planeta fora do sistema
solar da terra, encontra-se orbitando em tomo da estrela semelhante ao sol, catalogada
como HDl44762.

Ainda em agosto, perde o automobilismo internacional, um de seus maiores gênios,
o Comendador Enzo Ferrari, que morreu aos noventa anos vítima de insuficiência renal.
Ferrari é considerado um dos maiores construtora de automóveis esporte de todos os
tempos, tomado-se famoso pelos seus carros vermelhos, estampado o brasão do
"Cavalo Empinado", que venceram inúmeras corridas da Fórmula - I.

Tenho em mãos o livro de autoria de Dauro José Buzatti, que tem o título "Raízes
Italianas em São João Del-Rei" editado neste ano de 1988, em que se comemora o centenário
do primeiro núcleo de imigrantes italianos na terra sanjoanense.

Trata-se sem dúvida de valiosa colaboração histórica, na qual o autor demonstra o
valor dos primeiros colonos italianos que passaram a integrar a comunidade, tomando-se
depois de árduo trabalho fator de progresso da região do Rio das Mortes.
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Somente desejo, com todo respeito que merece o autor, esclarecer que quando cita
à página sessenta e seis do seu livro, o nome Lombardi Giovanni, entre um dos primeiros
colonos, deve ser retificado para o seguinte:

Realmente da família Lombardi, quem primeiro aportou na região foi o irmão de
meu pai de nome Felicetti (Felix em português). Não veio como imigrante e sim como
sacerdote católico e farmacêutico de profissão, tendo o mesmo, depois de alguns anos
promovido a vinda para o Brasil de seu também irmão Giovanni, citado pelo autor.
Giovanni, ou melhor, João Lombardi, radicando-se primeiro na cidade de Ibituruna e
depois transferindo-se com a família para São João Del-Rei, foi um dos pioneiros da
Indústria Têxtil na região, empresário de larga visão, muito contribuiu para o
desenvolvimento do histórico município de São João Del-Rei, como já citei anteriormente.

Ao apagar das luzes do ano de 1982, fui citado pelo jornal "Belo Horizonte", na
sua edição especial, como um dos "Destaques Profissionais" cujo texto transcrevo abaixo.

Destaques Profissionais
Nelson Lombardi - Em fevereiro deste ano, ao assumir a Presidência da Hidrominas,

Nelson Lombardi logo de imediato, deu mostras de sua eficiência administrativa e de
boa capacidade de gerir a coisa pública.

Ao lado dos companheiros de Diretoria, os Diretores Francisco Rocha e Cássio
Lemos, Nelson Lombardi procurou enfatizar como principal objetivo de sua administração
a valorização da Rede Hoteleira da Hidrominas, integrada por excelentes hotéis, O Grande
Hotel de Araxá, Palace de Poços de Caldas, Tijuco de Diamantina e Grande Hotel de Ouro
Preto.

Assim, melhorias substanciais foram feitas na rede hoteleira, especialmente no
que diz respeito a prestação de serviços, agora muito melhor, e possibilitando ao hóspede
sentir-se como se estivesse em sua própria casa.

Ponto alto da administração foram também as inaugurações dos escritórios
regionais da Hidrominas em dois importantes centros emissores de turismo no país, Rio
de Janeiro e São Paulo, medidas de há muito faladas pela Hidrominas mas somente
concretizadas na administração de Nelson Lombardi, que deixa a empresa sob os auspícios
de uma administração marcada pela eficiência, seriedade, capacidade de trabalho e bom
trato da administração pública.

No mês de janeiro de 1983, o Deputado Dante de Oliveira - PMDB, apresenta no
Congresso Nacional, emenda que restabelece eleições diretas para o Presidente da
República. Na realidade foi o primeiro movimento no sentido de restabelecer ao povo o
direito democrático de escolher através do seu voto, novo primeiro mandatário da nação,
no final do período revolucionário iniciado em 1964 e cuja abertura começou com o
Presidente Ernesto Giesel e finalizou com a eleição ainda de forma indireta com Tancredo
Neves.

Também em janeiro, na qualidade de Presidente da Hidrominas, reuni os Diretores
Francisco Rocha, Cássio Lemos e respectivos assessores das áreas de "Marketing",
inclusive os gerente do Grande Hotel de Araxá e Palace de Poços de Caldas, com a finalidade
de programar as comemorações carnavalescas de fevereiro, tradicionais nos dois maiores
hotéis da empresa, que na ocasião, entre hóspedes e participantes, movimentam mais de
três mil pessoas e que pelas pesquisas efetuadas, promete se um dos mais movimentados
de todas as épocas.
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O jornal "Estado de Minas" do dia nove de janeiro, publicou uma entrevista com
o Sr. Francisco Castilho, Prefeito Municipal da cidade de Caxambú, na qual para nossa
surpresa, declara que tinha a idéia de instalar um teleférico e que o projeto tinha sido
vetado pela Diretoria da Hidrominas, alegando "inconveniências" pelo mesmo ter de
passar sobre as matas do parque das águas.

Através do mesmo jornal do dia onze, respondi contestando o Prefeito de Caxambú,
pois as informações do referido foram inverídicas, porque o assunto nunca chegou a ser
mencionado por quem quer que seja, muito menos pelo Prefeito perante a Diretoria da
Hidrominas e se tivesse sido solicitado teria sido prontamente atendido.

Concluindo disse também que as declarações do Sr. Prefeito, embora inverídica
eram mais uma justificativa para o fato do teleférico não ter sido instalado em tempo hábil
conforme promessa eleitoral. Tanto é verdade que na administração municipal seguinte, o
teleférico foi instalado com plena autorização da Hidrominas e está funcionando até hoje.

Em março do mesmo ano, ao folhear as páginas do"Minas Gerais", na parte referente
aos trabalhos na Assembléia Legislativa, deparo-me com pronunciamento do ilustre
Deputado Jésus Trindade Barreto, sem sombras de dúvidas uma das atuais reservas cultural
e moral do estado montanhês, homem de letras e elevado saber jurídico, retidão de caráter,
atributos semelhantes ao do saudoso homem público Governador Milton Campos.

Assim sendo, desejo transcrever parte de seu pronunciamento no "Dia Universal
da Oração", que pelo seu contexto do ato de fé cristã, demonstra realmente que a
oração é necessária na vida dos homens de fé, principalmente nesta época conturbada e
agressiva em que vivemos.

@uarta ~tunião tlrdinária
Discurso proferido em 07/03/83 pelo Sr. Deputado Jésus Trindade.
O Sr. Deputado Jésus Trindade - Sr. Presidente, nobres companheiros.

"O homem tem tanta necessidade de oração como o corpo de oxigênio, mais que
nunca, a oração é imprescindível à vida dos homens e das nações" (Alexis Carrel)

"Não sou um homem de lutas ou um cientista, mas pretendo, humildemente, ser
um homem de orações que me serviu a vida." (M. Ghandi)

"Os que rezem fazem mais pelo mundo do que os que combatem. Se o mundo vai
mal é porque há mais batalhas do que orações!" (Donoso Cortês).

Srs. Deputados, li estes pensamentos aqui para transcrição da nossa taquigrafia,
em homenagem ao dia de hoje. Hoje é o Dia da Oração, O Dia Universal da Oração.
Não pretendemos ser - e realmente não somos - Cristão como deveríamos ser. Um homem
de oração, como gostaríamos de ser. Sou mais ou menos como São Paulo quando dizia
que freqüentemente praticava atos que não devia, e não praticava as ações que queria.
Mas, de qualquer forma, nós cristãos, em nossas quedas e ascensões, procuramos sempre o
caminho ensinado por Cristo.

Não gostaríamos que em Minas Gerais, estado de um povo profundamente católico,
onde nós formamos nossa alma em escolas como o Caraça, como Mariana, em escolas
como as dos Lazaristas, dos Jesuítas, dos Salesianos, dos Padres Seculares; em Escolas de
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Direito - porque considero o Direito como irmão da religião - não gostaria, como
representante do povo de Minas, de deixar passar em brancas nuvens o Dia Universal da
Oração.

Por isso, nesta reunião, noturna, perante este Plenário de Minas, onde, graças de
Deus, quase todos, senão todo, são também homens de fé, de religião e de caráter, não
gostaria e não deixaria passar sem um registro nos anais da casa a efermeridade deste
acontecimento. Certamente, no dia de hoje, nos claustros, nos conventos, nas igrejas, nas
escolas do mundo inteiro, as orações se multiplicaram, mormente hoje, quando temos,
especialmente nos cristãos, católicos romanos, a grande felicidade de vermos, na Cátedra
~e Sã? Pedro, a figura exponencial de João Paulo II, Papa Universal realmente, que,
mclus.lve, nestes dias, nestas horas, nestes instantes, empreende mais uma jornada na
Aménca Central, às vezes até expondo sua própria vida a riscos, como já aconteceu ao ser
vitimado na própria Praça de São Pedro. Esse homem de Cristo, esse homem notável,
honrou Minas Gerais, Belo Horizonte e o Brasil com a sua grata e santa presença, esse
homem, certamente hoje também, lá na Guatemala - Não sei se na Guatemala ou em
El Salvador - Deve estar de joelhos, em orações pelo Dia da Oração.

~~RezemosOIer{o"
Todas as vezes que a Santíssima Virgem se dignou aparecer aos homens, caracterizou

suas mensagens com insistentes exortações à oração e penitencias, todas as vezes os
privilegiados videntes a contemplaram com o terço entre as mãos. Sempre mostrou como
seguro meio de merecer a misericórdia divina em Fátima, nas seis aparições ela pediu seis
vezes: "Rezai o terço todos os dias".

.A resp:ito desta insistência de Nossa Senhora, escreveu Lúcia, ricas mensagens,
das quaIs extralmos hoje este substancioso trecho: "Todas as almas de boa vontade podem
e devem rezar o terço todos os dias.

Tanto o podem rezar na igreja diante do Santíssimo Sacramento, solenemente
exposto: como encerrado no Sacrário; tanto em fanulia, como em particular; pelos caminhos
ou em vIagens. A oração do terço é a mais acessível a todos ricos e pobres, sábios e ignorantes.
Ela deve ser como o pão espiritual de cada um, para por meio dos mistérios que recordamos
em cada dezena, sustentar e aumentar nas almas a fé, a esperança e a caridade. Se não nos
sa1v~~?s ~~l~ inocência, devemos salvar-nos pela penitência. Por isso, que o pequeno
sacnflclo dlano que oferecemos a Deus para rezar o nosso terço, se junte a esta oração na
qual suplicamos: "Pai Nosso que estais no céu ... Perdoais as nossas ofensas ... Santa Maria,
mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte ..."
Mais que nunca, é hora de retomarmos a devoção ao terço de Nossa Senhora! E ela nos
ajudará ." (O orador foi vivamente aclamado)

Com grande saudade e elevado afeto transcrevo o teor de uma carta recebida de
parte de minha carinhosa irmã Silvia, na antevéspera de sua viagem e hospedagem no
Grande Hotel e balneário de Araxá, na qual a mesma demonstra todo o seu sincero amor
principalmente dedicação a mamãe Stela, que no final de sua existência, acometida da
esclerose cerebral, requereu cuidados diários e enorme sacrifício de parte de sua querida
filha.
Meu querido irmão e Bruma,
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A vocês só tenho, que agradecer a viagem que vou fazer, foram quatro anos de
desejos e vontade não realizadas devido eu ter que cuidar da mamãe, quantas vezes eu me
desesperava por aquilo que fazia cansando-me da obrigação que tinha de realizar, agora
vejo que tudo que fiz foi pouco e vejo a falta que ela me faz. Quando todos saiam ou que
eu já ouvia dizer que iam viajar, quanta vontade de fazer o mesmo ...

Espero poder corresponder-lhes com o meu amor, tudo que é feito a mim e aos
meus.

Vamos em frente que a vida está aí para ser vivida.
P.S.; Meu irmão, aqui está a sua irmã, a guardiã do amor dos meus filhos Flávio e

Daniela por você que eles cresçam e o respeitem como eu.
Beijos da Sílvia - 11.01.83

Infelizmente mal podia imaginar minha adorada irmã, que dentro de pouco tempo
do falecimento de mamãe Stela, por ironia do destino ela seria acometida de grave doença,
que depois de penoso sofrimento a levaria do mundo dos vivos para o céu, pois tenho
certeza que Sílvia, que viveu uma vida honrada, de grande dedicação à família, somente
poderá estar junto de Deus onipotente. Os seus exemplos ficarão na memória e nos corações
daqueles que tiveram a suprema felicidade de sua convivência.

No mês de janeiro de 1983, com a finalidade de aumentar o fluxo de hospedagem
nos hotéis da Hidrominas, assinamos convênio com o Clube dos Oficiais da Polícia Militar
de Minas Gerais e na ocasião afirmei que a direção da Hidrominas ao conceder um desconto
aos sócios do COPM, estava também homenageando a gloriosa polícia militar, corporação
que honra o Estado de Minas Gerais, pela atuação impar na manutenção da ordem pública.

No início do mês de fevereiro, em reunião da Diretoria da Hidrominas, aprovamos
a programação para a realização da festa "Momesca" do ano de 1983, por sinal o meu
último carnaval como Presidente da empresa, pois na próxima Assembléia Geral, por uma
questão de ética iria solicitar minha exoneração, conforme comunicação ao novo
Governador do Estado.

Mas conformei revelei à imprensa, era minha intenção, como depois se confirmaria,
efetuar o maior Carnaval da década, com grande novidades nos tradicionais bailes do
Grande Hotel de Araxá, que pela primeira vez iria instalar camarotes em seu grande salão
para maior conforto dos participantes e imponência da festa carnavalesca. Os salões
contariam com duas orquestras a "Super Som" e a "Porão 99".

Nesse entretempo, devo declarar que sempre esteve presente em minha mente o
processo acelerado de degradação ambiental que vem sofrendo aquela estância
hidromineral, uma das mais belas do Brasil, causado exatamente pelas minerações
instaladas nas mediações do Barreiro que a transforme em uma imensa cratera.

Correndo o risco de comprometer as nascentes de água mineral; comprovado
inclusive pela opinião de diversos geólogos, pois na realidade é muito difícil, quase
impossível, conciliar as atividades de lavra das minerações, com a preservação do meio
ambiente quando muito próximas uma das outras.

O jornal "Estado de Minas", até hoje no mês dos festejos carnavalescos, publica
uma coluna sob o título "Carnaval Etc e Tal", assinado pelo "Zé do Tamborim", e que
naquele ano falou sobre o carnaval que seria realizado no Grande Hotel de Araxá e que
desejo transcrever, porque é muito interessante:

433



UMA JANELA PARA O PASSADO "Reminiscências" NELSON JOSÉ LOMBARDI

~raxã
Mais uma vez o meu abraço para o povo lindo e maravilhoso de Araxá. Alô, alô

Nelson Lombardi, carnavalesco Presidente da Hidrominas, que este ano promete bailes de
arromba no Grande Hotel de Araxá. Serão bailes com concurso de fantasias, com prêmios
para homens e mulheres foliões. Para elas, deixa que eu entrego pessoalmente. A decoração
do Grande Hotel este ano, tem a assinatura do ótimo carnavalesco Plínio Massote e fala de
lindos motivos do Carnaval. Um abraço para você também meu caro sambista Nelson
Lombardi. Talvez nos encontremos durante o baile.

E vamos ao samba que é o que interessa de verdade:
"Vem meu povo, vem cantar
hoje é dia de alegria
último baile a recordar.
Dominós, Pierrôs e Colombinas
nossa festa que fascina
e todo o povo vai cantar"

Bonito, meu caro "Tiãozinho", de São João Del-Rei!
Lindo o seu samba, meu irmão. Vai fundo que um dia o Zé puxa o seu samba no

meio de uma escola linda ...

Na vizinhança da estância de Araxá, estava na época situado um prédio abandonado
do antigo Hotel Radium, primeira casa de hospedagem que fora construído no Barreiro,
com fins hidroterápicos e que depois da instalação do enorme Hotel Termas, idealizado
pelo saudoso Israel Pinheiro, no governo de Benedito Valadares, perdeu a razão de ser e
caiu realmente no abandono.

Na ocasião no exercício da Presidência da Hidrominas, tivemos a idéia de recuperar
o prédio do antigo Hotel Radium, visando transformá-lo em um novo núcleo de atividades
turísticas ou ainda sócio-culturais de interesse da comunidade araxaense.

Para tanto, lançamos plenamente apoiado pelo Governador Francelino Pereira e o
Secretário Romualdo Cançado Bahia, o Concurso "Estância de Araxá", destinado à
arquitetos de todo país, com o objetivo de selecionar a melhor idéia para adaptação do
prédio do antigo hotel.

Realmente, confirmando as expectativas, a movimentação durante o Carnaval de
1983 foram formidáveis, as expectativas tanto em Araxá como em Poços de Caldas no
Palace Hotel. O carnaval passou, mas deixou no coração de cada folião a saudade e
também a alegria dos quatros dias de folia. A grande novidade daquele ano nos salões do
Grande Hotel de Araxá, foi a realização de um dos mais concorridos concursos de fantasias
do interior do estado, que levou às passarelas a graça, a beleza e o luxo dos grandes
Carnavais.

Vinte e três de agosto de 1988, noticiam os órgãos de divulgação a morte do
escritor Menotti Del Picchia, aos noventa e seis anos, autor entre outros do célebre poema
sertanista "Juca Mulato". Elegeu-se Deputado em 1924, pelo PRP e em OI de abril de
1943, passou a ser membro da Academia Brasileira de Letras e teve diversas obras traduzidas
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para diversas línguas estrangeiras. A importância cultural de Menotti, como figura literária
foi igualmente de Ter sido um dos criadores da Semana de Arte Moderna, nos idos de
1922, juntamente com Cassiano Ricardo e Cândido Mota Filho.

Um fato de relevo neste momento é a onda de contentamento que percorre o país
com a notícia do término dos trabalhos da constituinte, depois de um ano e seis meses de
infinitos debates. A meu ver, há na Nova Constituição, partes sensatas e exeqüíveis, que
moderniza e aperfeiçoa, sem mudar a essência das coisas. E há também outra que
simplesmente não é exeqüível e com o decorrer, será posta de lado e na prática com a
execução é que o povo brasileiro sentirá a necessidade de sua revisão.

Hoje, 30 de setembro de 1988, percorro os jornais e infelizmente verifico que o
aniversário de morte de Machado de Assis passou em branco em sua terra. Machado
fundador e patrono da Academia Brasileira de Letras, morreu no dia vinte e nove do mês
em referencia, aos oitenta anos, deixando obras que até hoje ganham reedições seguidas,
além de constantes estudos publicados em livros e revistas do mundo todo.

Autor de livros como "Dom Casmurro", "Memórias Póstumas de Brás Cubas"
"Helena" e tantas outras inclusive poemas, a exemplo de outros grandes artistas brasileiros,
não teve em vida qualquer reconhecimento, mas acabou após sua morte sendo considerado
o mais completo dos escritores brasileiros de todos os tempos.

Outro assunto que relevo em nossos dias e que devo registrar é a destruição das
reservas florestais nativas pela ação criminosa dos que desejam aumentar a fronteira agrícola
e usam a "queimada" por má fé ou mesmo ignorância, sob a complacência na maioria dos
casos das próprias autoridades que se encontram sem meios de evitar os incêndios e até
mesmo combatê-los quando instalados.

A Amazônia considerada pulmão do mundo, acha-se atualmente em acelerado
processo de destruição. E a comunidade internacional culpa o governo do Brasil que teria
o dever de proteger a floresta como verdadeiro patrimônio ecológico, inclusive empregando
se necessário o uso das forças armadas, punindo os que atacam a fauna e a flora.

No entanto é por demais sabido que o Instituto Brasileiro de Defesa Florestal -
IBDF é mal equipado, e sua fiscalização é por demais deficiente. Mas dentro de um
raciocínio viável, o que falta mesmo até agora é uma decisão governamental
conscientizada de defender a Amazônia Brasileira da evidente cobiça daqueles que não
se importam com sua preservação, vendo apenas a possibilidade de lucros imediatos,
derrubando florestas para exportar madeira.

Voltando às "reminiscências", eleito para o governo de Minas, Tancredo Neves
nomeou um secretariado eminentemente político, das treze Secretarias existentes, dez
serão ocupadas por Deputados Federais e Estaduais.

Como era de praxe, o fator também de consciência, não tendo apoiado Tancredo
nas eleições e sim Eliseu Resende, tratei de formalizar o meu pedido de demissão do cargo
de Presidente da Hidrominas.

Avizinhando-se o momento de deixar a empresa, recebi de parte dos
companheiros da Diretoria Francisco Rocha e Cássio Lemos, carta assinada expressando
o contentamento do trabalho conjunto efetuado junto a Hidrominas e no final afirmam
o seguinte:

"Esta caminhada, na fase vivida nesta empresa, cessa aqui. Nossos caminhos de
trabalho profissional conjunto ora se bifurcam. Levamos no entanto nossos novos projetos
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a percorrer e a impressão agradável e reconfortante de exemplo de Vossa Excelência, tanto
na correção funcional quanto na delicadeza de seu trato pessoal, cativante e aliciadora de
permanente afeição."

Altamente sensibilizado e mesmo comovido respondi a gratificante mensagem
expressando em um dos parágrafos:

"Estejam certos, prezados amigos e leais companheiros, que unidos combatemos
o bom combate e levamos conosco, no término de nossa administração à frente da
Hidrominas, a convicção inabalável de termos cumprido integralmente, com dedicação,
honra e dignidade o nosso dever, não somente para com aqueles que confiaram em nossa
capacidade e seriedade de trabalho, mas também estamos certos que durante os oito anos
de exercício na empresa contribuímos em grande parte para o desenvolvimento de Minas
Gerais nos setores de lazer, hotelaria, crenoterapia e mesmo turismo.

Como está previsto na Assembléia Geral da Hidrominas realizada em 26 de abril
de 1983, foram eleitos os novos membros da Diretoria, Conselho Administrativo e Fiscal,
cuja posse e transmissão foi realizada no mesmo dia".

Ao deixar a Presidência da Hidrominas, uma das minhas preocupações foi preservar
a continuação do meu filho Bruno, na Assessoria Jurídica da empresa, pois o mesmo na
ocasião já casado com Simone, a qual estava grávida de seu primeiro filho, logicamente
no início da nova etapa do casal, não podiam dispensar o auxílio financeiro fruto do
trabalho de meu querido filho.

Como sempre tivemos ótima convivência, desde o tempo de vereança na Câmara
Municipal sanjoanense e depois na Assembléia Legislativa, não tive constrangimento de
procurar o José Luiz Baccarini, que ainda estava no exercício de seu mandato de Deputado
Estadual, para solicitar seus préstimos junto ao Governador Tancredo Neves, em favor
da permanência do Bruno na Hidrominas. Baccarini disse-me objetivamente, que
poderia ficar tranqüilo porque iria conversar com o Governador, que com toda a certeza
não criaria obstáculos e disse mais, "lembre-se que eu fui o padrinho da turma de Bruno,
quando o mesmo terminou o curso primário em São João Del-Rei e como meu afilhado irá
permanecer no cargo".

Entretanto, qual não foi a minha surpresa, quando o meu filho depois de alguns
dias, foi exonerado do cargo sem nenhuma explicação e dispensado da empresa.

Imediatamente, procurei informar-me através do novo Presidente da Hidrominas
por sinal filho do meu ex-colega Deputado Eurípedes Graide, o motivo da repentin~
demissão do Bruno, tendo o mesmo informado que a ordem tinha vindo diretamente do
Palácio da Liberdade, para que fossem sem mais delongas dispensados os serviços do
filho de Nelson Lombardi.

O fato surpreendeu-me sobremaneira, porque sempre tive bom relacionamento
político com Tancredo Neves e em São João Del-Rei apesar de adversários, sempre houve
o respeito mútuo entre os políticos, principalmente em época de eleição, princípios éticos,
diga-se de passagem, implantados pelo saudoso Dr. Augusto das Chagas Viegas, antigo
chefe político da PSD e homem público do maior gabarito.

Na ocasião procurei o José Luiz Baccarini para saber o que tinha acontecido, notei
de sua parte desapontamento e constrangimento com certeza por não poder revelar-me a
verdade.

No entanto encerrando o episódio, passado alguns meses, através de um ex-colega
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da Assembléia Legislativa assíduo freqüentador do Palácio da Liberdade, fiquei
conhecendo o que tinha ocorrido e ocasionado a exoneração de meu filho Bruno da
função de advogado da Hidrominas.

Por incrível que possa parecer, muitas vezes o homem público comete injustiças
por estar mal informado a respeito e este foi o caso do Governador Tancredo Neves.
Quando solicitado pelo José Luiz Baccarini a confirmar o Bruno na Hidrominas, num
gesto não condizente com as suas reconhecidas qualidade de político sensato, contrariando
a sua própria imagem de conciliador, telefonicamente ordenou ao Presidente da empresa,
que exonerasse imediatamente o filho de Nelson Lombardi.

Chocado, não me foi possível no momento atinar o porque da reação, embora
reconhecendo ser um direito do Governador dispensar qualquer servidor público que não
tenha estabilidade no cargo.

Expressa o velho ditado que: "O tempo é o senhor da razão", e assim aconteceu.
Alguns meses depois, encontrando-me em São João Del-Rei com antigo político,

companheiro de lutas cívicas de Tancredo Neves, mas com quem até hoje mantenho
ótimo relacionamento, o mesmo esclareceu-me o porque da repentina e surpreendente
reação do Governador, determinando a exoneração imediata de meu filho.

Revelou-me o amigo que, infelizmente por influência de antigo militante da extinta
UDN e que depois se bandeou para o PSD, por ter sido contrariado em uma das suas não
muita honesta pretensão; toda vez que tinha oportunidade irresponsavelmente e
mentirosamente dizia a Tancredo Neves que o Nelson Lombardi era o seu maior inimigo
em São João Del-Rei e que por diversas ocasiões tinha ouvido da minha parte, referências
desairosas para com a pessoa do Governador.

A bem da verdade, como político e como pessoa, nunca foi de meu feitio denegrir
a imagem de quem quer que seja, porque desde a época em que o saudoso Dr. Augusto da
Chagas Viegas implantou em São João Del-Rei um estilo de política em que os adversários
respeitavam-se mutuamente, todos sem distinção partidária, sempre levaram a sério não
desabonar principalmente a conduta e reputação deste ou daquele político ou candidato,
durante ou depois das campanhas cívicas.

Em junho de 1983, noticiam os órgãos de divulgação que reuniram-se no Rio de
Janeiro os Governadores Franco Montoro, Leonel Brizola, o Deputado Ulisses Guimarães
e Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente do Partido dos Trabalhadores; com o fim de
articularem uma frente suprapartidária pela volta das eleições diretas.
Em verdade, pela pesquisa realizada pelo jornal "Folha de São Paulo" na época, constatou-
se que 40,8% dos entrevistados defendiam a realização de eleições diretas e 12,7%
preferiam a escolha do próximo Presidente da República pelo Colégio Eleitoral.

Em dezoito de julho do mesmo ano, uma grata notícia; o nascimento de minha
neta Rossana, graciosa e bela, primeiro fruto da união de meu filho Bruno com a querida
Simone.

Ao deixar o cargo de Presidente da Hidrominas, procurei organizar-me para o
momento de ostracismo que todo homem público mais dia menos dia haverá de enfrentar.

Conscientizado e principalmente tendo ao lado a querida companheira Emília,
confesso que não foi para mim de todo traumatizante a transição, porque a minha estimada
esposa com sua personalidade sempre otimista, aliado ao carinho de meus filhos, mais
uma vez fizeram com que eu não sentisse o período desconfortante que é o de deixar
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repentinamente de exercer esta ou aquela função pública.
Entretanto, quase em meados do mês de agosto de 1983, recebi um telefonema do

dileto amigo Deputado Federal Dr. João Nogueira de Resende, o qual, para minha surpresa
disse-me o seguinte:

"Nelson, estive hoje com o Ministro da Indústria e do Comércio, João Camilo
Penna e solicitei que você fosse aproveitado na EMBRATUR, e fiz sentir ao referido que
você, dado a sua reconhecida experiência no ramo de turismo, muito poderá realizar no
sentido de auxiliá-lo no incremento das atividades turísticas no país, aguarde portanto,
pois você dentro em breve será convocado."

Realmente, no fim do mesmo mês, recebi telefonema do Dr. Miguel Colassuouno,
Presidente da EMBRATUR solicitando minha presença na sede da estatal no Rio de
Janeiro, para tomar posse no cargo de Assessor Especial daquela Presidência.

O jornal "Estado de Minas" do dia vinte e sete do referido mês Publicou a seguinte
notícia:

Im jHa lom ~ política
Por indicação do Ministro da Indústria e do Comércio, João Camilo Penna, o Ex-

Deputado Estadual mineiro Nelson Lombardi acaba de ser nomeado Assessor da Presidência
da EMBRATUR - Empresa Brasileira de Turismo, Ex-Prefeito de São João Del-Rei e
Deputado por duas legislaturas. Lombardi tem grande experiência na área do turismo, não
só por ter acompanhado os problemas do setor, no exercício de seu mandato parlamentar,
como principalmente por ter sido nos últimos anos, Diretor e Presidente da Hidrominas.
Nesta empresa ele promoveu ampla dinamização em benefício do incremento do turismo
em Minas, especialmente com as reformas e melhoria das instalações dos hotéis pertencentes
à rede da Hidrominas.

Também o "Jornal do Poste" de OI de setembro de 1983, publicou a reportagem
abaixo:

Nelson Lombardi
Agora em relevante cargo federal
Poderá ajudar o turismo sanjoanense!

Acaba de assumir as suas novas funções como Assessor Especial do Presidente da
EMBRATUR - Miguel Colas suou no - O Ex-Prefeito e Deputado Nelson José Lombardi-
Que era Presidente da Hidrominas, de onde saiu depois da posse do atual Governador
Tancredo Neves.

Nelson Lombardi - Na Assessoria da Presidência da EMBRATUR- estará com a
tarefa de atuar, principalmente nos assuntos de interesse de Minas Gerais junto a Empresa
Brasileira de Turismo, principalmente os atinentes ao incremento do turismo de São João
Del-Rei, que se encontra na estaca zero. Apesar de ser um sanjoanense - Breno Lombardi
- o atual Presidente da Turminas, até o momento, não tenha contribuído com qualquer
benefício para o cambaleante turismo sanjoanense.

Nelson Lombardi, além de ter sido um grande Prefeito no município de São João
Del-Rei, e um brilhante Deputado na Assembléia Legislativa mineira, na qualidade de
Diretor Presidente da Hidrominas, incrementou as atividades da empresa, realizando um
amplo trabalho de reforma e modernizando a rede de hotéis e balneários controlados pelo
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Estado, inclusive aqui no balneário de Águas Santas, que foi completamente remodelado,
graças a ação do atual Assessor Especial da EMBRATUR. Como se sabe, a Turminas que
na Presidência o "sanjoanense" Breno Lombardi, é subordinada à EMBRATUR de Nelson
Lombardi.

Pelo noticiário do dia 03 de setembro de 1983, o mundo político toma
conhecimento da renúncia por problemas de saúde do Padre Espanhol Pedro Arrupe do
Cargo de Preposto Geral (superior) da Companhia de Jesus, função exercida durante
dezoito anos. O Padre Arrupe era conhecido na época como "O Padre Negro", pois os
jesuítas não se submetiam na sua totalidade à autoridade do Papa.

No exercício da função de Assessor do Presidente da EMBRATUR, fui em
companhia do Secretário de Turismo de Minas Gerais, Leopoldo Bessone, ao aeroporto da
Pampulha para receber Miguel Colassuouno, a fim de irmos a cidade de Mariana para uma
visita ao Arcebispo Dom Oscar de Oliveira e em seguida a Congonhas do Campo para
estarmos com o Prefeito Municipal com a finalidade de agradecer a ambos a concessão de
peças históricas para a exposição de "Aleijadinho e Niemeyer", que o governo brasileiro
iria realizar no final daquele ano no prédio da UNO em Nova York.

Em Mariana o Presidente da EMBRATUR e sua comitiva foram recebidos com a
reconhecida fidalguia por Dom Oscar de Oliveira, dando o total apoio a iniciativa cultural
e turística, mas ao chegarmos em Congonhas do Campo, Colassuouno foi recebido
friamente pelo Prefeito Municipal, que disse ser textualmente contra o empréstimo e saída
das peças esculpidas por Antonio Francisco Lisboa, o "Aleijadinho" e apesar do Presidente
da EMBRATUR afirmar que as imagens iriam ser cuidadosamente embaladas com toda a
segurança, inclusive seriam devidamente escoltadas pelo mesmo e mediante termo
assinado, devolvidas logo depois do termino da exposição, não foi possível obter-se a
concordância do Prefeito.

No regresso do Presidente Miguel Colas suou no e comitiva a Belo Horizonte,
como estava igualmente previsto o referido em companhia do Secretário do Turismo
mineiro, foi recebido pelo Governador Tancredo Neves no Palácio da Liberdade.

Como eu vim em um automóvel atrás do que estava o Presidente da EMBRATUR
cheguei uns quinze minutos atrasado, já encontrando Colassuouno no Gabinete do
Governador.

No momento que eu acionei a porta da sala, para minha surpresa e dos presentes,
Tancredo Neves levantou-se da cadeira vindo diretamente ao meu encontro, abraçou-me
e disse ao Presidente da EMBRATUR:

"Meu caro Presidente, você está com um ótimo auxiliar, pois o Nelson Lombardi,
Ex-Prefeito da minha terra, é pessoa dinâmica e que muito poderá efetuar em benefício do
turismo "brasileiro".

Quando saímos do Palácio da Liberdade, ainda no aeroporto da Pampulha, acredito
que Miguel Colassuouno impressionado com as referências do Governador a meu respeito,
chamou o Delegado da EMBRATUR em Minas Gerais e disse-lhe textualmente:

"De agora em diante os casos da EMBRATUR junto ao governo mineiro, serão
tratados diretamente pelo "Lombardi".

Realmente daquela data em diante, todos os acontecimentos de interesse da
EMBRATUR junto ao governo mineiro passaram a ser acionados pela minha pessoa.
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"Reflexão": mais uma vez o político Tancredo Neves, demonstrou a sua
mineiridade, logicamente no bom sentido da palavra, astuto e experiente, como antigo
pessedista que freqüentou a escola política dos inesquecíveis homens públicos, José
Maria Alkimin e Benedito Valadares.

Em novembro do mesmo ano, o Papa João Paulo lI, aprova a proposta de
canonização dos Papas Pio XII e João XXIII.

No dia vinte sete do mesmo ano, foi realizada uma manifestação na capital de São
Paulo, organizada pelo partido dos trabalhadores e organizações de entidade civil, que
reuniu cerca de dez mil pessoas, em prol das eleições diretas no país. Nesse dia falece o
político Teotônio Vilela na cidade de Maceió, tomando-se um dos símbolos da campanha.

Também em treze de dezembro, é noticiado o roubo da Basílica de Saint Denis na
França, do Manto de Cristo, reverenciado como a túnica que pertenceu a Jesus Cristo e
onde se encontrava havia oitocentos anos. O grupo anti-semita francês "Ação Direta",
exigia a doação de trezentos mil francos e a libertação de três de seus membros em troca da
devolução da sagrada relíquia.

Em uma das reuniões realizadas na sede da EMBRATUR no Rio de Janeiro, procurei
como Assessor do Presidente, sensibilizar a diretoria e seus técnicos, para o potencial
turístico de Minas Gerais, demonstrando que poderíamos atrair grandes fluxos internos e
principalmente do exterior de turistas ávidos de conhecerem as relíquias barrocas das
nossas "cidades históricas" e as excelentes águas termais do "circuito das águas", cujo
poder crenoterápico é reconhecido internacionalmente. E disse mais; que infelizmente
até aquela data a impressão que tínhamos em Minas Gerais, era que sistematicamente a
EMBRATUR vinha excluindo Minas de seus programas de incentivo e promocional do
turismo nacional.

O fato causou estranheza entre os presentes no primeiro momento, mas com a
compreensão e apoio do Presidente Miguel Colassuono, na programação da EMBRATUR
para 1984, foi dado maior destaque ao turismo mineiro.

No final do ano de 1983, em rápida retrospectiva, o Brasil foi palco de alguns
acontecimentos assustadores que em seguida sucintamente relatarei.

Houve, devido ao arrocho salarial, muitos saques em supermercados e quebra-
quebra, principalmente em São Paulo; empresas poderosas, a começar pelo império
industrial da família Matarazzo, e outras indústrias brasileiras bem sucedidas pediram
concordata e algumas foram a falência. A inflação anual insuportável sofreu de parte do
governo uma maxi desvalorização da moeda, declarou e conviveu com uma moratória
sobre a dívida externa, perdendo dessa maneira, o acesso aos cofres estrangeiros.

Também por incrível que possa parecer, roubaram da sede da Confederação
Brasileira de Futebol - CBF, a famosa "Julis Rimet", toda em ouro maciço e que foi o
prêmio da conquista do tri-campeonato mundial de futebol pela seleção brasileira.

E falando sobre futebol o esporte perdeu com sua morte o famoso jogador
"Garrincha", o craque conhecido pelas suas pernas tortas e inesquecíveis "dribles" que
deixavam os adversários tontos em campo.

Hoje 05 de outubro de 1988, deverá ser promulgada pelo Congresso Constituinte
a Nova Constituição Brasileira, que certamente deverá encerrar o ciclo do acidentado
percurso de transição democrática iniciado há mais de dois anos e naturalmente joga para
o passado o período revolucionário de 1964, que em verdade libertou o Brasil e seu povo
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do perigo do "comunismo", que em futuro breve acredito será uma doutrina ideológica
falida.

Imaginar, no entanto que o simples fato de estar sendo promulgada uma Nova
Constituição democrática signifique também o nascimento de um novo Brasil e uma
nova nação, seria praticamente uma ingenuidade, porque acredito que o Brasil não tem
mais o direito de ser ingênuo e de alimentar ilusões, pois a alegria de voltar as liberdades
democráticas, obriga-nos igualmente a conviver com a tristeza de saber que tudo vai ficar
do mesmo jeito pelos lados da economia e até piorando com a realidade inflacionária e
recessiva.

Neste instante, desejo lembrar a figura do Presidente do Congresso Constituinte,
o Deputado Ulisses Guimarães, conhecido como "O Senhor das Diretas", que na solenidade
de promulgação da Nova Constituição, no final de seu discurso histórico disse o seguinte:
"A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança.
Que a promulgação seja o nosso grito. "Mudar para vencer", muda Brasil!"

No dia sete de outubro do mesmo ano, foi instalada a IV Assembléia
Constituinte do Estado de Minas Gerais. Durante a solenidade, juntamente com
outros agraciados, recebi com muita honra como Ex-Parlamentar que fui, a "Medalha
da Ordem do Mérito Legislativo do Estado de Minas Gerais", no grau de "Mérito
Especial".

No início de 1984 desejo iniciar recordando o passado, com uma imagem da
minha juventude, que sempre me vem à memória, quando passo por uma via pública e
vejo as velhas árvores de "magnólias".

Olho as magnólias floridas e relembro com saudades, através do seu perfume, de
certa época de minha adolescência, quando ainda se tinha respeito aos pais, aos mestres e
aos mais velhos em geral e a minha mente era povoada dos mais belos sonhos da puberdade.
Os mestres, oh! Os mestres impunham respeito pela austeridade e severidade. O aroma das
magnólias relembra-me sempre os receios das reprovações que eram freqüentes nos exames
finais e ocorriam na mesma época dos ares perfumados. Falava-se em "bombas", quase
com o mesmo temor das bombas explosivas e destruidoras das duas últimas grandes
guerras mundiais.

Hoje vivemos uma época diferente, a do utilitarismo imediato e voraz, mas por tudo
isso não devemos esquecer as fontes do sentimento, principalmente poético de nossa juventude,
cheia de esperanças de algum dia em futuro nos projetarmos no sentido de sermos úteis à
sociedade, mercê de nossa inteligência e dedicação ao trabalho.

Precisamente no dia 12 do mês de janeiro de 1984, foi lançada em âmbito nacional
a campanha pelas "Diretas Já", que reuniu entre trinta a cinqüenta mil pessoas na boca
maldita, no centro de Curitiba, capital do Paraná, em fevereiro manifestação em Belo
Horizonte, concentraram-se cerca de duzentas e cinqüenta mil pessoas. Em abril, ocorre
nova manifestação no Rio de Janeiro, desta vez na Candelária, reunindo aproximadamente
um milhão de pessoas, segundo as notícias publicadas na época.

No entanto, apesar da vontade popular demonstrada, a emenda "Dante de
Oliveira", como ficou conhecida, que restabelecida eleição para Presidente da República
foi derrotada no Congresso e por incrível que possa parecer, por falta de quorum. Diga-
se de passagem, na realidade a campanha das "Diretas Já", foi a maior demonstração da
vontade coletiva na história republicana. Mas aquela demonstração de força, que
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mobilizou quase seis milhões de pessoas, não foi suficiente para mudar as regras da
sucessão Presidencial.

Chega-se à conclusão que na época - 1984, o PDS (Partido Democrático Social).
partido oficial, dispunha da maioria no Congresso para eleger por via indireta o novo
Presidente e daí o motivo de não ter sido alçado o quorum necessário para aprovação da
emenda, contrariando desse modo a própria sociedade que desejava o fim da transição
para a democracia plena.

Em abril daquele ano, com o produto da venda do terreno que eu e Emília
possuíamos em Santa Mônica no estado do Espírito Santo, depois de intensa procura,
adquirimos um terreno de dois mil metros quadrados com ampla moradia, boa água,
localizada no município de Igarapé, distrito de São Joaquim de Bicas, no local mais
precisamente conhecido como "Açoita Cavalo", na Vila de Nossa Senhora da Paz, a nova
moradia, por sugestão de meu neto Giuliano. filho de Beth e Paulo. passou a denominar-
se "Sítio do Pica-Pau Amarelo".

Tanto eu como a querida Emília, estávamos possuídos de grande entusiasmo, pois
teríamos a quarenta e poucos quilômetros de Belo Horizonte. em local principalmente
ecológico, para passarmos os fins de semana, fugindo dessa maneira de estressante dia a
dia de uma metrópole como Belo Horizonte.

Hoje posso expressar que apesar de ter sido válida a nova experiência e termos
vivido bons momentos em companhia dos familiares e dos novos amigos locais, depois
de certo tempo começamos a sentir o peso da manutenção de um sítio de fim de semana
aliado à sobrecarga de responsabilidades e preocupações.
Em junho, nove Governadores do PMDB e Leonel Brizola do PDT. reúnem-se em São
Paulo e indicam Tancredo Neves como candidato da oposição à sucessão Presidencial.

No mês de julho, o Jornal "Correio de Araxá" do dia quatorze, noticia o seguinte:
Bruno Lombardi no Barreiro

Professor do Centro Federal Tecnológico de Minas Gerais, da UFMG, Bruno
Lombardi, recupera os famosos painéis da cúpula do Balneário, do Barreiro, de autoria de
José Rocha Ferreira. O artista luta, num trabalho de grande critério profissional, para
recuperar com fidelidade a pintura em traços do paulista Rocha Ferreira. São quarenta
anos de pintura que o tempo apagou, e que o próprio teor sulfuroso e radioativo das águas
vem destruindo.

Cem dias para Recuperar
Bruno é filho de Nelson Lombardi, um dos dinâmicos Ex-Presidentes da

Hidrominas, e que tem laços artísticos com Araxá, pela beleza da arte impressa no conjunto
arquitetônico do Barreiro. Bruno diz que previu, junto à nova administração, a recuperação
dos oito painéis em cem dias. O trabalho é lento, cuidadoso, exigindo-lhe um estudo
prof~ndo da era arqueológica, para que os traços corroídos (ou destruídos) sejam
rea~lvados. E o ciclo das águas que há quarenta anos Rocha Ferreira retratou e que com
cannho especial, Lombardi tenta recuperar brilhantemente.

Araxaenses Colaboram
Natural de São João Del-Rei, mas residente em Belo Horizonte, a alma mineira de

B~n.o Lombardi, v~brou, e ele está aí no Barreiro, sobre andaimes, iluminado por lâmpadas
eletncas, usando tmtas européias, recuperando aquela beleza da cúpula do balneário
araxaenses foram escolhidos por ele para ajudá-lo na tarefa: Marcelo Sebastião Porto ,
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Flávio Martins Santana e Jorge de Oliveira.
Bruno faz com eles exercícios físicos de preparação, antes de começar o trabalho,

que está sendo feito em oito horas de pintura, em ritmo acelerado.

A notícia trouxe-me muito contentamento, porque Bruno meu filho, concorrendo
com diversos restauradores, apresentou o melhor projeto para a restauração das pinturas
danificadas pela ação do tempo e principalmente, pelo vapor desprendido pela água
sulfurosa das termas do Barreiro.

Ainda no mês de julho, a política, principalmente a sucessão Presidencial
continuava em efervescência, tendo a convenção nacional do PSD escolhido Paulo Maluf
como candidato oficial do partido, derrotando o Ministro Mário Andreazza. Entretanto, a
convenção do PMDB escolhe Tancredo Neves O Governador de Minas e José Sarney
como seus candidatos a Presidente e Vice-Presidente da República, este último que havia
deixado a Presidência do PSD, filiando-se ao PMDB.

Em agosto, Tancredo renuncia ao Governo de Minas Gerais e assume o Vice-
Governador Hélio Garcia.

Em outubro é tomado público o nascimento do primeiro bebê de proveta brasileiro,
graças ao trabalho do genicologista Milton Nakamura em Curitiba, capital do Paraná.

Hoje dia nove, por mera coincidência também no mês de outubro, enquanto
escrevo, ligo o rádio e escuto a voz do falecido cantor Orlando Silva, no meu tempo
denominado "O Cantor das Multidões". a canção intitulada "Nada Além", e naturalmente
muitas recordações me vieram a mente.

Na minha adolescência escutei muito Orlando Silva, meu tio Afonso era seu fã e o
conhecia pessoalmente e tinha vários discos do referido. Lembro-me de que minha
preferência recaia sobre as músicas mais sentimentais como "Aos Pés da Santa Cruz",
"Nada Além" e "Lábios que Beijei".

Confesso que do início de minha geração aos dias de hoje, deu-se uma mudança
muito grande no cenário musical do país.

Mas guardo com saudades o nome dos cantores nostálgicos da época de minha
mocidade, como Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Dolores Duran, Elizete
Cardoso e tantos outros.

Reportando-me ao momento em que escrevo, desejo efetuar o seguinte comentário:
Em 05 de outubro de 1988, promulgada a Nova Constituição Federal, o país já

dispõe da Nova Carta Magna, cujos capítulos da ordem econômica e da ordem social,
registram consideráveis avanços, sobretudo se levarmos em conta o antigo texto
constitucional, que estava impregnado de autoritarismo e acabou de relegar o brasileiro
em crescente miséria e ignorância.

"A Constituição, na expressão do Deputado Ulisses Guimarães é um instrumento
fundamental para que o capital e o trabalho possam promover o desenvolvimento e o bem
estar social do povo brasileiro, principalmente dos menos favorecidos."

Bem a hora é de reconstrução, mas somente o tempo. senhor da razão é que poderá
constatar se o cidadão se beneficiará da justiça social ou continuará a conviver com o
analfabetismo e a miséria.

Voltando às reminiscências, em novembro de 1984 fui a São João Del-Rei em
companhia da Emília, para receber da Diretoria do Siderúrgica Futebol Clube o título de
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Sócio Benemérito, pelos bons serviços prestados àquela agremiação esportiva, porque
quando no exercício do mandato de Prefeito Municipal, efetuei a doação do terreno, onde
atualmente está construído o "Estádio João Gonzaga" no Bairro de Matosinhos.

Neste final de 1984, desejo em rápidas pinceladas relatar retrospectivamente alguns
dos principais acontecimentos de âmbito nacional.

"Diretas Já" era o grito do povo reunido em praça pública, mas a Câmara Federal,
apesar da opinião pública, rejeita a emenda que restabelecia as diretas para a Presidência
da República.

O atleta Joaquim Cruz, ganha a prova dos oitocentos metros em Los Angeles; e dá
ao Brasil a Medalha de Ouro nas olimpíadas daquele ano.

No Rio de Janeiro o socialismo do governador Brizola inaugura o "Sambódromo",
onde daí por diante o Carnaval terá sua apoteose.

Almyr Klan Klink, brasileiro de nascimento, cruza o oceano Atlântico num barco
de cinco metros e noventa e cinco centímetros, remando sozinho durante cento e um dias.

Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves é eleito presidente da República pelo
colégio eleitoral por via indireta.

Em março do mesmo ano, atendendo a vontade da maioria dos associados do
IPLEMG, fui reeleito para a Presidência do Instituto previdenciário, ficando assim
constituída para o biênio 85/86.

Presidente: Nelson José Lombardi
Vice-Presidente: Jaime Martins
Diretor Financeiro: Elmo Braz
Vice-Diretor Financeiro: Maria Elvira S. Ferreira
Entre os meses de março e abril daquele ano o povo brasileiro viveu um dos

episódios mais chocantes de sua história, porque à véspera do dia de sua posse o Presidente
da República eleito, Tancredo de Almeida Neves, adoece e é internado as pressas no
Hospital de Base em Brasília.

Depois de duas operações é removido para o Instituto do Coração, em São Paulo,
submetendo-se a uma terceira cirurgia e lembro-me bem que as especulações em torno do
estado de saúde do Presidente à medida que o tempo passava intensificava-se, e já pairava
no ar uma forte desconfiança de que Tancredo fora vítima de um erro médico.

Esperar por longos vinte e um anos por um Presidente Civil e depois não vê-lo
tomar posse, realmente foi um trauma que mexeu com os nervos e a imaginação fértil do
povo brasileiro, baseado principalmente nas incoerentes informações médicas "oficiais",
o que provocou de fato uma enorme onda de boatos contraditórios.

Devo declarar que em meio a toda emoção que o país vinha atravessando na
época, principalmente nas últimas semanas, da doença do Presidente Tancredo Neves,
diversos homens públicos trabalharam com afinco para que o Brasil continuasse firme na
rota da "Nova República" traçada por Tancredo, destacando-se entre outros as figuras do
Vice-Presidente em exercício José Sarney, o Presidente da Câmara dos Deputados Ulisses
Guimarães, o Ministro da Fazenda Francisco Dornelles, o Líder do Governo na época no
Congresso nacional, Senador Fernando Henrique Cardoso e o Governador de São Paulo
Franco Montoro.

Não posso deixar de citar o nome de Risoleta Neves, que apesar do cansaço e das
noites insones, a intensa preocupação pela saúde do esposo e naturalmente com o coração
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amargurado, demonstrou toda a sua coragem e a fibra de mulher consciente de seus deveres
para com o companheiro, que tinha sido eleito Presidente do Brasil, o primeiro Presidente
Civil após o período revolucionário e em quem se concentrava a esperança de todos os
brasileiros para a volta da democracia plena no país.

No dia vinte e um de abril, falece o Presidente Tancredo Neves, sob consternação
geral da nação e do seu povo.

Curiosamente a morte de Tancredo Neves deu-se na mesma data do enforcamento
do Protomártir da Independência e patrono da nacionalidade Joaquim José da Silva Xavier,
ambos nascidos em São João Del-Rei, ambos fazem parte hoje da história brasileira.

Em companhia do Ministro João Nogueira de Resende, fui a São João Del-Rei,
para o velório de Tancredo e seu sepultamento no cemitério da Ordem Terceira de São
Francisco de Assis, onde também estão sepultados os restos mortais de minha saudosa
esposa Ruth, meu pai e meus familiares e que um dia ao longo do tempo, quando eu parar
de respirar e o divino mestre assim o permitir, desejo ser sepultado rumo à paz da eternidade
cristã das estrelas ao lado de Deus Onipotente.

Realmente, com a morte de Tancredo Neves, o povo brasileiro chocado pela
surpresa do fatídico desenlace e que espera na figura do extinto o restabelecimento da
linhagem dos governantes civis de uma "Nova República", sentiu-se decepcionado pelos
ditames insondáveis do destino.

Tancredo foi o homem que a história na realidade preparou para efetuar a transição
democrática. Foi o político capaz de organizar uma frente de vitória e por incrível que
pareça conseguiu unir a extrema direita à extrema esquerda. Teve a credibilidade das
forças militares e das civis que a ele se juntaram na redemocratização brasileira.

Finalmente, ao ser sepultado em sua terra natal, cumpriu-se o pacto de fidelidade
de Tancredo, que em um de seus últimos discursos em São João Del-Rei, expressou: "Terra
minha, amada, tu terás os meus ossos, o que será a última identificação de meu ser com este
rincão abençoado".

Hoje, 06 de janeiro de 1988, ao ler os jornais do dia, verifiquei que a imprensa de
todo o mundo abriu grande espaço para noticiar espantosamente que a pretensa Mortalha
de Cristo, conhecida como o "Sudário de Turim" é falsa, pelos resultados das pesquisas de
testes realizados em seus fragmentos por três laboratórios que utilizaram o teste do carbono
14.

"E agora?" Pergunta que paira no ar e na certa causará muita polêmica, provocando
debates entre os indivíduos interessados neste fascinante assunto.

Na minha opinião como católico, apostólico romano, seja o Sudário falso ou
verdadeiro, nada muda a respeito da fé de todos aqueles que realmente vêem naquele que
foi a maior prova de amor, a ponto de dar a vida pela salvação espiritual de toda a
humanidade terrena.

Também em nove de julho do mesmo ano, leio o artigo publicado em homenagem
a Vinícius de Moraes, que se estivesse vivo completaria setenta e cinco anos de idade.
Diplomata e, sobretudo poeta e compositor, foi sem dúvidas o que mais se aproximou do
povo, encarnando em suas composições o verdadeiro espírito carioca.
Deixou inesquecíveis músicas cujas letras até hoje ressoam como maravilhosos poemas
cantados, como: "Garota de Ipanema", "Insensatez", "Eu sei que vou te amar" e
"Felicidade" .
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Ainda em outubro, na madrugada de um domingo, assistimos emocionados a
vitória na Fórmula -I do jovem piloto brasileiro Ayrton Sena, que correndo em Suzuk no
Japão, pilotando um carro Mclaren, conquistou com sua vitória por antecipação o título
de Campeão Mundial de Fórmula - I da temporada e 1988.

A vitória de Ayrton Sena que foi a mais bela da Fórmula -I obtida com determinação
e talento, veio demonstrar que o jovem piloto dentro em breve seria um dos grandes e
notáveis campeões que marcariam a história do automobilismo internacional.

Outro fato que chamou minha atenção no momento que escrevo a presente é que
ao ler, como faço a noite ao deitar-me, costume (que confesso) tornou-se um hábito salutar,
deparei-me com certo trecho do livro "Ascensão e Queda da Casa dos Médici", que trata
da época do "renascimento" em Florença - Itália, que no "Palazzo Vecchio", existe murais
pintados por Giovani Lombardi em 1538. O episódio em si vem comprovar que igualmente
do lado paterno a arte da pintura geneticamente é uma herança familiar, pois relatei
anteriormente, da parte da família de minha mãe, os De Martino também deixaram através
de Francesco, diversas pinturas no interior da igreja Matriz de Buonabitacolo na província
de Salerno na Itália.

Doze de novembro de 1988, foi para mim, Emília e meus afetuosos filhos, um dia
de expressivo contentamento, porque sob as bênçãos de Deus, assistimos o enlace
matrimonial de meu filho Armando com a prendada jovem Luiza, filha de Antônio Guerra
Athayde e sua esposa Dona Célia, enlace abençoado, que em futuro da feliz união, haveriam
de nascer os meus queridos netos Geovani e Vitor. A celebração do casamento foi realizada
pelo irmão da Emília o Revmo. Padre Ary de Freitas, que na ocasião pronunciou palavras
de grande profundidade, momentos antes de abençoar o novo casal.
Bem, voltemos às memórias.

No dia 14 de maio de 1985, com a graça de Deus, completei sessenta anos de
idade. Foi também, um dia inesquecível pois, a querida Emília, como todos os anos por
ocasião de meu aniversário natalício, promoveu a reunião festiva de meus filhos, genros,
noras, netos e grande parte de seus familiares, prajuntos soprarmos as velas do tradicional
bolo ao som de "Parabéns para Você".

Todos estiveram presentes, inclusive minha querida filha Suzana, que veio da
capital Cuiabá com seu esposo Arnaldo e meus netos Bruno e Alexandre.

O almoço da confraternização foi realizado no "Sítio do Pica-Pau Amarelo" e
constou entre outros de um suculento churrasco.

Na ocasião, meu filho Bruno em nome da família expressou o contentamento,
principalmente de seus irmãos, de estarem festejando o meu aniversário, rogando a Jesus
pela minha saúde e pelo prolongamento de minha existência por muitos e muitos anos.

Em meus agradecimentos disse-lhe "Que Oxalá Deus assim o permita!"; Expressei
também naquele dia em que estava completando seis décadas de minha existência, estava
consciente de ser um homem feliz, graças a vontade divina, pois a saudosa Ruth, me
presenteou com sete maravilhosos e afetuosos filhos e a minha amada Emília, que
diariamente doa-me compreensão e sincero amor.

Disse mais: "Que a partir de certo momento de nossa existência, quando avançamos
no tempo, quando passamos a conviver mais com as lembranças do passado é sempre
felicidade sentir o carinho afetuoso dia após dia, de todos os seres humanos que vivem em
nosso círculo, no outono da nossa vida".
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A arte de envelhecer é adotarmos hábitos de compreensão principalmente com os
mais jovens, saber conviver com os mesmos, para desse modo pelo menos procurarmos
retardar os corrosivos efeitos da idade. Afastar de nós as conotações de tristeza que a
marcha inexorável do tempo nos acarreta.

O importante é mantermos no pulsar de nosso coração o eterno amor. O amor que
principalmente traduz a alegria de viver. Porque quando o sentimento do amo: deixa de
habitar em nosso coração, a existência perde o sabor e infelizmente é o sinal eVIdente que
estamos chegando ao fim da jornada.

Nessa altura de minha vida é com alegria a inundar-me a alma que expresso meus
agradecimentos a Deus Onipotente, por estar participando de um momento gratifica~te,
depois de ter tido a felicidade de construir uma família, amar e ser amado, servIr a
comunidade sanjoanense, ao Estado de Minas e ao Brasil com dedicação e elevado
patriotismo.

Na ocasião recebi também, carta de minha querida filha Elizabeth, que me
sensibilizou profundamente, nos seguintes termos:

Querido pai,
Hoje é o dia de teu aniversário. E quem é para nós esta figura tão falada... Tão

lembrada em todas as gerações?
Falamos de ti com a alma exaltada.
És tu nosso herói em crian ••a.
És tu nosso pai e amigo hoje.
Quem me dera voltar à infância ...
E poder sentir cada gesto sell só agora compreendido.
Batalhando sempre. Sem parar. Sempre com amor e sem desânimo.
Alma frágil e sensível.
Ardente ... Extraordinário.
E nos ensina tanto com seu modo de ser, que mesmo sem entender ...
Sentíamos.
E agora sinta o que aconteceu ... Olhe ao seu redor.
Fizestes filhos e não pessoas comuns.
Fizestes seres amorosos, capazes de assumir suas próprias vidas. Em cada filho a

mesma essência. A mesma sensibilidade.
Agora surge a nova geração, alegres almas inocentes:
Bruno, Alexandre, Natália, Giuliano, Rossana e?
Posso dizer com certeza serão idealistas como tu, serão almas amorosas ou talvez

até poetas.
Através de nós e desta geração que agora surge, você continuará sempre.
Por isso tudo estamos aqui juntos hoje. Reunidos para lhe dizer:
Somos felizes.
És tu! Nosso herói em criança.
És tu! Nosso pai amigo hoje.
Aceite os parabéns de seus queridos filhos.

No fim de maio, fui rever amigos em São João Del-Rei, em companhia da querida
Emília e aproveitamos para irmos à vizinha cidade de Tiradentes, através do tradicional
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"Trem de Ferro", que diariamente circula entre as duas cidades históricas.
A antiga Vila de São José Del-Rei é hoje uma cidade de rara beleza, pacata, com

aproximadamente 8 a 10 mil habitantes, conserva ainda suas tradições, seus sobrados e
igrejas do século XVIII. O turismo cresceu muito em Tiradentes em conseqüência de seus
atrativos do acervo cultural que é muito bem cuidado e de suas pequenas unidades que se
dedicam à fabricação de objetos de prata e móveis de estilo antigo.

Recebo hoje 25 de junho a infausta notícia do falecimento de minha irmã Sílvia,
que depois de pertinaz enfermidade, na realidade descansou com o término de seu
sofrimento e hoje tenho a certeza de estar no céu, onde é seu lugar, deixando aqui na terra
uma imensa saudade no coração de todos aqueles que tiveram o privilégio de sua
convivência, cheia de afeto e de intenso amor.

O povo francês comemora neste 14 de julho, a sua data máxima da nacionalidade,
pois em 1789 o povo revoltado promoveu a "Revolução Francesa", como ficou conhecida,
e ao som do hino que se tomaria imortal, invadindo a bastilha, libertou-se da tirania e do
absolutismo do antigo regime.

"A Marselhesa", hino nacional da França, traduz em seus versos toda a
magnificência do seu povo:
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cidade. Você desejava fazer a ligação rodoviária pela Avenida Nossa Senhora do Pilar, da
qual você foi, também benfeitor (canalização das águas do Córrego do Segredo).

Conseguiu o mais difícil, que era a permuta de terrenos com o exército. Para a
finalização do plano do Prefeito Nelson necessitava da aprovação da maioria da edilidade.
Os senhores Vereadores engavetaram o seu patriótico projeto.

Você partiu, então para outro plano: a construção do trecho até hoje em
funcionamento e muito movimentado.

Você administrou com rendas irrisórias e com uma vereança adversária que só
pensava em politiquice, olvidando o bem comum. Além do mais, o meu compadre instalou
na Prefeitura uma administração que primava pela mais inflexível probidade. O velho
Cintra, que foi um baluarte de sua vitória, jamais levou qualquer vantagem junto a Prefeitura
Municipal, na sua administração, trata-se de fato muito honroso para seu amigo Cintra e
para o Ex-Prefeito Nelson Lombardi.

Léa e todos aqui enviam recomendações para você e para Dona Emília.
Abraços e saudades do velho amigo,
Sebastião de Oliveira Cintra

"Allons, enfants de la patrie,
Le jour de gloire est arrivé!
Contre nous de La tyrannie
L'etendasd sangland est levé!"

Daí porque o 14 de julho, como símbolo de uma etapa importante das conquistas
humanas é também uma data do mundo.

Em setembro dia 13, recebo carta do acadêmico amigo e compadre Sebastião de
Oliveira Cintra, historiador benemérito sanjoanense, na qual, dá notícia de minha intenção
de publicar as "Reminiscências" e na oportunidade relembra fatos de minha passagem
pela Prefeitura de São João Del-Rei, como abaixo transcrevo:

São João Del-Rei, 13 de setembro de 1985.

Caro amigo e compadre Nelson Lombardi,

Causou-me grande alegria o recebimento de sua atenciosa carta, portadora de
auspiciosas notícias do saudoso amigo e de D. Emília.

Meu contentamento foi maior quando tomei conhecimento de sua nobre intenção
de publicar as suas "Reminiscências", nas quais, estou certo, São João Del-Rei, aparecerá
com merecido realce.

No antigo e extinto "Diário do Comércio" publiquei, durante o seu mandato de
Vereador, as "Notícias da Câmara Municipal", com os dados por você fornecidos ao
articulista, foi uma contribuição idealista e espontânea do seu amigo e compadre Cintra,
sem a mínima exigência de retribuição.

Há certas ocorrências que não podem ser olvidadas, pois marcaram a sua
administração municipal em São João. Por exemplo: a ligação Matosinhos-Rodovia, que
proporcionou grande progresso do citado bairro, concorrendo para o progresso desta
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No quatorze de novembro do ano de 1985, recebo a auspiciosa notícia do
nascimento de meu neto Leonardo, fruto bendito do amor de meu filho Bruno e Simone.
Confesso que fiquei radiante de alegria, pois na realidade seria um dos continuadores da
terceira geração da família Lombardi, embora devo esclarecer que o meu afeto continuará
igual, sem mais nem menos pra todos os meus netos, levem ou não meu sobrenome, pois
o importante é terem em suas veias a correr parcela de meu sangue e da saudosa e sempre
amada Ruth.

Em vinte do mesmo mês, o jornal "Estado de Minas", publica sob o título "Um
Jubileu de Prata", artigo de autoria do ilustre Monsenhor Almir de Rezende Aquino, no
qual, com transparência aborda a história da criação do Bispado de São João Del-Rei, em
25 de maio de 1960.

Por ser um esclarecimento histórico para os sanjoanenses transcreverei abaixo o
referido:

lltm Jubileu de 'rata
Monsenhor Almir de Rezende Aquino
É tempo de começar a contar a história do Bispado de São João Del-Rei, cuja

criação era antiga aspiração da bela e histórica cidade, com alguns projetos frustrados
desde 1818. Para a providência divina, não adiantou termos, na Santa Sé, como Embaixador
do Brasil, um sanjoanense ilustre - Dr. Gastão da Cunha. Em 1933, o então Vigário interino,
Cônego Rafael Arcanjo Coelho, tentou reativar a pretensão, desejando num célebre
Congresso Eucarístico Paroquial, a presença benéfica do Núncio Apostólico, D. Bento
Aloísio Masella.

Tão veemente a tentativa que foram enterradas garrafas de vinho de fabricação
doméstica para o brinde futuro, que aconteceu aos 06 de novembro de 1960, quando a
nova Diocese foi instalada.
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A bela, culta e histórica cidade de São João Del-Rei era considerada pelo Arcebispo
de Mariana, D. Helvécio Gomes de Oliveira, a "pérola mais preciosa engastada na mitra da
Arquidiocese de Mariana", frase que se tornou proverbial, mas há outra de mais profundo
sabor espiritual, saída dos lábios do mesmo ilustre prelado, em discurso à porta da Matriz
de Nossa Senhora do Pilar em 195 I: "Aqui reina a Santíssima Virgem do Pilar e esta
Paróquia é o Pilar Sagrado da grande Arquidiocese de Mariana".

Daqui a razão que tomava difícil o anseio dos sanjoanenses: ver a sua Matriz
elevada à dignidade de Catedral e na cidade, a sede de um Bispado.

Lá residia, em justo descanso de mais de cinqüenta anos de episcopado, D. Antônio
Augusto de Assis, Arcebispo de Jaboticabal, natural de lagoa Dourada, o qual chamou ao
movimento interno para a criação da Diocese de São João Del-Rei, "Conspiração Mineira",
re~erindo-s~ ao grande episódio histórico pela Independência do Brasil, cujo protagonista
fOi um sanJoanense, chamado Mártir da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva
Xavier, apelidado o "Tiradentes".

Animei-me a buscar apoio de D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, Cardeal
Arcebispo de São Paulo que, em 1954, apresentou ao Núncio Apostólico no Brasil, D.
Armando Lombardi, o primeiro esboço do projeto, por mim preparado com a ajuda de
algumas pessoas do clero e do laicato de um Bispado de São João Del-Rei - idéia que, no
século passado, não lograra evoluir.

Foram necessárias muitas romarias aAparecida, aos pés de Nossa Senhora, levando
gente que rezava: acólitos, catequistas, padres e seminaristas.

Aproveita a oportunidade para um colóquio com o Cardeal Motta, em São Paulo,
levando-lhe relatórios para a Nunciatura Apostólica.
Segui~do a orientação de Vossa Excelência, não constava no projeto a Igreja de São
FrancIsco para ser a Catedral e nem a cidade de Barbacena, ouvi (disse ele) ilustre
Governador do Estado, Dr.Bias Fortes, oferecer ao Núncio todo o patrimônio necessário
quando o quisesse.

Custava-nos muito desapegar-nos da "Célula Mater" do nosso glorioso Estado
montanhês, a vetusta Arquidiocese de Mariana, a cuja jurisdição pertencíamos, pois em
1745, fora desligada do Bispado do Rio de Janeiro.

Porém, era preciso vendo-se uma parcela do rebanho em cujo meio poderiam
fl.orescer mais vocações sacerdotais, aflorar mais vida religiosa e canalizar mais energias
dispersas, em benefício da Igreja e da Pátria.
. Foi uma grande vitória da Virgem do Pilar, quando no dia 03 de maio de 1958, para
Instalação da nova Basílica do Santuário do senhor Bom Jesus de Congonhas, célebre e
histórica cidade, relicário precioso da arte colonial, onde se encontra a obra artística do
famos~ escultor mineiro Antônio Francisco Lisboa, chamado "O Aleijadinho", recebi ao
cumpnmentar o Cardeal Motta a notícia: "D. Helvécio, já concorda com a idéia".

E do Núncio Apostólico, quando lhe fui apresentado por D. Helvécio ouvi: "Não
boatos, mas realidade". A Diocese de São João Del-Rei será, em breve, uma realidade,
disse-me o Núncio D. Armando Lombardi.

O Arcebispo de Mariana havia reunido para os atos da instalação da Basílica estas
autoridades, entre outras representações civis eclesiásticas: O Cardeal Motta, convidado
de honra, que celebrou a missa pontificai; o Núncio Apostólico D. Armando Lombardi,
que executou o decreto da Basílica; o Bispo Auxiliar, D. Daniel Tavares Baeta Neves e o
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Colendo Cabido de Mariana.
Dessa reunião de ilustres membros da hierarquia saiu a vitória da Virgem do Pilar.
Dom Helvécio recomendou-me sigilo até julho seguinte, quando iria a São João

dar oficialmente a notícia do projeto da criação do nosso Bispado, o que aconteceu,
chamado à casa paroquial os redatores dos dois jornais "Diário do Comércio" e "O Correio",
aos quais distribuiu nota por mim redigida, após lida ao Clero da Comarca, em reunião
especialmente convocada para esse fim.

Ressentido em sua saúde e já idoso, não pode ver instalado o Bispado de São João
Del-Rei, pois em 25 de abril de 1960, faleceu santamente, em Coronel Fabriciano, o
bondoso e venerando Arcebispo D. Helvécio, e a nova Diocese foi criada aos vinte e um de
maio seguinte, antes do trigésimo dia de sua morte.

Em fevereiro de 1959, foi nomeado Arcebispo Coadjutor com direito a susseção, e
administrador Apostólico de Mariana, o Bispo Coadjutor de Pouso Alegre, D. Oscar de
Oliveira, que aos 03 de maio de 1959, tomou posse de seu cargo em Mariana, e no dia nove
estava em São João Del-Rei, para cumprir ordens do Núncio Apostólico, que o encarregou
de executar o projeto da criação do novo Bispado de São João Del-Rei e tomar providências
para a constituição do seu patrimônio, da residência episcopal e do preparo da Matriz em
Catedral.

Na realidade a bem da verdade os católicos da histórica São João Del-Rei ficaram
a dever muito ao inquestionável trabalho do ilustre monsenhor Almir, que na ocasião
como Pároco e Vigário Foreano, lutou brava e incansavelmente pela criação da Diocese.

Na época no exercício do mandato de Vereador em São João Del-Rei, fui testemunha
de difícil e vitoriosa luta, depois de inúmeras e cansativas viagens do Monsenhor em
busca do necessário apoio das autoridades eclesiásticas para a criação do almejado Bispado.
No Natal de 1985, advento do nascimento do "Menino Jesus", como sempre a querida
Emília, incansável e dotada de alto espírito familiar, proporcionou em nossa residência a
tradicional Ceia de Natal, reunindo meus filhos, netos, genros, noras e alguns de seus
irmãos. Não poderia encerrar as minhas memórias sem antes comentar embora palidamente
sobre a personalidade de minha amada esposa Emília.

Nos oito anos de vida em comum, em que a dedicação e o amor foram as suas
principais virtudes, merecem toda a minha consideração e intenso afeto amoroso e sei que
não haverá palavras que possam traduzir minha emoção neste momento em que a felicidade
invade a minha alma e meu coração por tê-Ia ao meu lado como minha companheira de
todas as horas que zela com carinho inclusive pelo bem estar de meus filhos e netos.

Tenho plena certeza de que quando eu não mais existir, meus filhos e netos com a
consideração de sempre, saberão zelar pelo bem estar da querida Emília, pelo seu
merecimento próprio e em homenagem à minha memória.

Em 17 de novembro de 1988, enquanto escrevo estas linhas, me vem as mãos
reportagem de autoria da jornalista Luciene Alves, que na "Semana do Aleijadinho",
publicou excelente pesquisa sobre o admirável escultor patrício Antônio Francisco Lisboa,
no órgão oficial do estado "O Minas Gerais".

A matéria cresceu de importância na medida em que também, pela primeira vez,
foi estampada no "Diário Oficial" a efígie do insigne artista mineiro, oficializado pela Lei
n° 5.984 de 12 de setembro de 1972, cujo projeto foi de nossa autoria, quando investido
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do mandato de Deputado Estadual em Minas.
Também em 15 de dezembro de 1988, houve um acontecimento que não

poderíamos deixar de relatar.
Quando da criação do Instituto da Previdência do Legislativo Mineiro em 1973,

estabeleceu-se um tipo de cálculo para aposentadoria, que durante diversas legislaturas,
transformou-se em três tipos diferentes, devido as constantes modificações introduzidas
na lei inicial.

Assim sendo, quando no exercício da Presidência do IPLEMG, encontrei inúmeras
reclamações entre os associados do primeiro e segundo grupo de aposentados, que na
realidade sentiam-se prejudicados pelos valores recebidos, bem abaixo dos colegas
aposentados do terceiro grupo.

Na ocasião de minha eleição prometi estudar o assunto e lutar pela unificação dos
valores, pois não era justo que os aposentados 'com o mesmo número de mandatos,
continuassem a receber importâncias diferentes.

Felizmente, com a promulgação da nova Constituição Federal de 1988, que acabou
com a isenção do imposto de renda para diversas categorias profissionais, inclusive dos
Deputados, que tiveram os seus subsídios unificados para efeito do pagamento do IR, em
quinze do mês de referência, assinei com o apoio e parecer favorável do Assessor Jurídico
do IPLEMG, Dr. José Francisco de Oliveira, uma resolução, determinando a Superintendente
Geral Dra. Sônia Scketino e ao Setor competente que o pagamento dos benefícios devido
aos associados assistidos e pensionistas do Instituto Previdenciário, fossem calculados de
acordo com os valores unificados do total de subsídios e na proporção normal da contagem
de tempo de contribuição legalmente registrado de cada associado.

Dessa maneira, com grande satisfação e por não dizer, na firme convicção de estar
cumprindo a lei, foi realmente realizada a almejada unificação dos proventos, estabelecendo
a igualdade de valores entre os três períodos de aposentadorias desde a criação do IPLEMG.

Em setembro de 1989, fui agraciado com o diploma do Mérito Constituinte, por
ter participado dos trabalhos da elaboração da Constituição do Estado, promulgada em
vinte e um daquele mês.

Em 30 de novembro de 1989, com a presença do Deputado Kemil Kumaira
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, diversos Deputados,
associados e beneficiários do IPLEMG, autoridades presentes, funcionários e populares,
tivemos a grande honra de inaugurar o prédio sede do Instituto, que seria o anexo da
Assembléia Legislativa, já na época carente de espaço para abrigar os seus diversos
departamentos de trabalho.

Desejo na oportunidade, esclarecer que a obra de construção do prédio de vinte
e cinco andares, iniciado em 1985, na gestão do dinâmico Presidente do IPLEMG,
Deputado Domingos Lanna e terminado na minha gestão, foi uma etapa decisiva para
que o Instituto pudesse consolidar-se financeiramente, através da constituição de
patrimônio imobiliário, gerando dessa maneira recursos próprios.

Não poderia deixar de citar o nome do Ex-Presidente Deputado Euclides Cintra,
que durante sua administração teve a inteligente visão do futuro, adquirindo terreno que
depois de alguns anos possibilitou a construção do "Edifício Tiradentes", hoje o anexo
da Assembléia Legislativa.

O edifício possui ainda, uma galeria de lojas alugadas a terceiros e que em
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homenagem a um grande homem público mineiro, denominou-se "Galeria Senador Afonso
Arinos".

Na placa de inauguração do edifício, também em homenagem aos associados do
IPLEMG, mandamos gravar o seguinte:

"Esta obra é o resultado da visão
E tenacidade dos associados do
Instituo de Previdência do Legislativo
Do Estado de Minas Gerais - IPLEMG."

Durante os quatro anos, tempo gasto para a construção do Edifício Tiradentes,
outro nome sobressaiu-se entre os demais: o do Deputado Joaquim Leão Borges, engenheiro
de profissão, que com determinação e zelo, como Presidente da comissão de construção-
"COEASI", foi uma das vigas mestras da obra.

Bem, estamos chegando ao final, é hora de terminar; mas antes gostaria de comentar
que "Uma Janela para o Passado", ou melhor "Reminiscências", gênero de memórias,
diverge do diário. No diário o autor escreve o tempo, o que suscede todos os dias. Já as
memórias exigem a presença de uma trama dos fatos, de ambientes e de seres, colhidos no
mundo exterior e que de uma maneira ou de outra acontecera, na época ou ligados a vida
do autor e se conserva em sua memória.

Daí ter optado pelas "reminiscências" por ser mais literário e traduzir tanto quanto
possível às ocorrências históricas do meio em que vivi e vivo.

Como exemplo cito um dos fatos acontecidos durante o decorrer desta narração e
que reputo da maior importância, que é sem dúvida "o grande milagre", ou seja, o fim do
comunismo e a conversão do povo da antiga União Soviética; hoje fragmentado em
diversas repúblicas, que resultou no afastamento do perigo eminente de uma "Guerra
Nuclear", que na realidade seria o "Holocausto Universal".

Nesta última parte, desejo igualmente mais uma vez comentar sobre a herança
genética familiar, que hoje é uma realidade comprovada cientificamente.

A exemplo de ter encontrado no decorrer de minha existência, provas evidentes
de minhas tendências biológicas e habilidades nos diversos campos como na política, da
administração e das artes, provindas de meus antecedentes. Assim também, sinto e comprovo
nas atitudes e habilidades de meus filhos e netos, algo herdado de minha parte e de nossos
antepassados.

Resta a indagação: Qual a razão do título "Uma Janela para o Passado?"
O raciocínio é que, no momento em que abrirmos uma janela, emoldura-se a parte

externa de nosso visual.
Entretanto, quando caminhamos para o ocaso da vida e nos debruçamos mais

demoradamente em uma janela, certamente nosso raciocínio e nosso olhar evocam as
lembranças do passado de nossa existência.

Sim, a vida: Esta absorvente busca pelo que se anseia durante o nosso caminhar e
que Deus na sua suprema glória, nos concedeu e que vale a pena relembrar principalmente
nos momentos de soledade.
O homem e a mulher são na realidade a suprema criação de Deus.
Amores?
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Jolidão
Quando estou só sinto saudades de você.
Sinto saudades da fragrância,
Que emana de seu corpo.
Sinto saudades das suaves
Curvas de seu perfil.
Sinto saudades de seus afetivos carinhos.
Sinto saudades de seus lábios nos meus.
Beijos ardentes que sempre me enlouquecem.
Quando estou longe de você, minha vida
Não tem sentido é somente solidão.
Discurso de posse na Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais

- em 12 de março de 1994:
Senhores Acadêmicos:

Quis a benevolência de todos que eu tivesse assento nesta Academia de Letras,
que tem como patrono São Francisco de Assis "11Poverel1o", o Santo da Humildade.
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Por quê? Indago-me.
Por algum possível mérito literário? Por ter sido homem Público?
Por ter exercido mandato outorgado pelo povo?
Certamente que não.
Quisestes sobretudo e pressenti, homenagear neste que vos fala com intensa

emoção, a figura maravilhosa do insigne escultor Antônio Francisco Lisboa "O Aleijadinho
de Vila Rica", como era denominado o épico escultor mineiro, cuja cadeira passará a fazer
parte deste sodalício.

Estimados confrades, meus senhores.
A cultura de um povo não pode e não deve ser somente considerada através da

"literatura", mas também por intermédio da "arte" em seus variados aspectos.
A escultura, a pintura, como a música, traduzem igualmente os costumes e as

referências de uma época e logicamente devem ser apreciadas como parte da cultura dos
povos.

O "Aleijadinho" sempre se baseou ao esculpir suas figuras, principalmente no
sentimento religioso e humano de seu tempo e assim, através do cinzel, escreveu para
a posteridade sua mensagem de fé que não conhece dúvidas; a fé em Deus e a fé no
bem, a fé em tudo aquilo que leva o homem às coisas perfeitas, que lhe purifica os
erros, que lhe aperfeiçoa o sentido da vida, fazendo-o viver no alto das montanhas
desta querida Minas Gerais, onde o ar é mais puro, o céu mais azul e se pode olhar mais
longe.

Não poderia, ao iniciar minhas palavras, deixar de agradecer altamente comovido,
ao ilustre acadêmico José Bernardino Peixoto, a iniciativa de propor a este templo de
cultura, de alta tradição no campo das "Letras" no Estado, o meu nome para integrar os
seus quadros, concedendo-me ao ensejo, a honra de poder participar do convívio dos
insignes confrades.

Desejo ainda em especial, manifestar minha gratidão ao ilustre Presidente Jésus
Trindade Barreto, que honrou-me com suas brilhantes e generosas palavras de apresentação,
as quais me sensibilizaram sobremaneira.

Antônio Francisco Lisboa, patrono da cadeira que será por mim ocupada, merece
no momento de minha posse, que eu teça alguns comentários sobre sua existência de
escultor admirável, que tanto elevou o nome desta Minas Gerais e do Brasil através de
suas obras nos maiores centros internacionais de cultura artísticas.

A primeira biografia clássica de Antônio Francisco Lisboa, foi publicada no
"Correio Oficial de Minas" editado em Ouro Preto em 1858, elaborada por Rodrigues José
Ferreira Bretas, tendo como fundamento crônica manuscrita, redigida pelo vereador
marianense Joaquim José da Silva, em 1790.

A obra do professor Rodrigo Bretas se intitula "Traços Biográficos" relativos ao
finado Antônio Francisco Lisboa, distinto escultor mineiro, mais conhecido pelo apelido
de "Alejadinho".

Nascido em 29 de agosto de 1730, no arrabalde de Bom Sucesso, adjacência do
bairro do Padre Faria, em Vila Rica, hoje Ouro Preto.

Era filho bastardo de Manuel Francisco Lisboa, mestre de obras português e de sua
escrava Izabel, sendo alforriado pelo pai, por ocasião de seu batismo.

Sabia ler e escrever. Aprendeu desenho, arquitetura e escultura na escola prática
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Sim amores tive muitos; mas somente dois marcaram minha existência: Ruth e
Emília.

Graças a Deus na sua magnitude, eu e a saudosa Ruth criamos uma prole de sete,
sempre em ambiente de compreensão e intenso amor, educando-os e os encaminhando
para um futuro promissor de respeito ao próximo e úteis à sociedade.

Acredito que meus filhos, quando voltarem o pensamento ao passado,
principalmente à infância, que na expressão do poeta, "que com o passar dos anos, jamais
retomará", devem sentir saudades e com carinho refletindo no despertar pela parte da
manhã, com o café na bandeja, ornada de flores; o recital de poesias e tantos outros gestos
de afeto que receberam de parte de sua mãe e de seu pai, naquela época florida de suas
infâncias.

Hoje percebo que depois de tantos encontros e desencontros, a vida quando bem
vivida, vai se ajeitando no ocaso da nossa existência, limitando os horizontes de nossos
sonhos e felicidade por isso mesmo tomando-os mais reais, concretos capazes de serem
possuídos e amados com intensidade, transformando nosso fim terrestre, em um verdadeiro
hino ao amor!

Finalmente, consciente estou que quando eu parar de respirar e subir para junto
das estrelas, no Reino do Senhor, não morrerei de todo, porque estarei sempre nas páginas
deste livro, criação mais viva e afetiva da minha existência e também, enquanto na memória
de meus familiares e amigos diletos, um louvor restar a quem, consciente de seus deveres,
procurou ser útil à sociedade, amou a família, serviu a Pátria e a Deus e achou na eternidade
a paz de serena glória.

Termino citando versos de minha lavra em homenagem à dedicada e amorosa
esposa Emília, que tem sido no declínio de minha existência o luar de meus versos e a
poesia do meu viver:
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do pai e com o cinzelador João Gomes Batista, costumava ler a bíblia, onde buscava
inspiração para suas obras.

Com o decorrer dos anos, Antônio Francisco Lisboa, conseguiu fama de arquiteto
e escultor, sobrepujando todos os artistas do seu tempo, graças à sua inteligência
privilegiada.

Possuía quatro escravos que lhe eram utilíssimos: Maurício e Agostinho que
conheciam ofício de entalhador, Januário e Ana Angola, que cuidavam do transporte e
alimentação.

Até aos 47 anos de idade, gozava excelente saúde.
Seu tipo físico assemelhava-se ao mulato de características comuns, estatura baixa, gênio
irasCÍvel, corpo cheio, rosto e cabeça redondos, cabelos pretos e nariz adunco.

Tomou-se doente a partir de 1777, vítima na expressão de Bretas: de terrível
moléstia epidêmica, denominada na época "Zamparina", caracterizada por grande alteração
do sistema nervoso e locomotor.

A enfermidade com o decorrer do tempo lhe modificou o aspecto físico, fazendo-
o disforme e com a agravante do mal perdeu os dedos dos pés e das mãos, condição que o
obrigava a andar de joelhos, arrastando-se.

A partir dessa época, passou a ser conhecido como o "Aleijadinho", apelido que o
acompanharia definiti vamente.

Embora fosse mutilado e atrófico, era hábil e operoso no exerCÍcio da profissão,
alcançando o apogeu na época de seu expressionismo doloroso, em conseqüência das
deformações anatômicas.

Descreve Rodrigo Ferreira Bretas, que Antônio Francisco Lisbôa quando da
decadência física progressiva e quase cego, transferiu-se da casa em que morava na Rua
Detrás, no bairro Bandeirantes de Antônio Dias, O. P. para residência de sua nora, no Alto
da Cruz, onde permaneceu entrevado até falecer em 18 de novembro de 1814, aos 84 anos
de idade, tendo sido enterrado na Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em cova contígua
ao altar da Boa Morte.

De acordo com inventário realizado por Rodrigo Bretas, os trabalhos de
"Aleijadinho" encontram-se nas igrejas de Ouro Preto, que se orgulha de possuir o
maior número de obras esculpidas por Antônio Francisco Lisbôa; em Congonhas do
Campo, onde localiza-se sua obra prima representada pelo conjunto monumental das
doze estátuas dos "Profetas" e as figuras magnânimas das seis capelas da "Via Crucis",
em São João Del-Rei, representadas igualmente pelo "risco original" da igreja de São
Francisco de Assis e assim também pelas obras realizadas nas cidades de Sabará,
Mariana, Barão de Cocais, Santa Luzia, Nova Lima, Tiradentes, Caeté e em tantas
outras cidades.

Na realidade, após divulgação do estudo de Bretas, a personalidade de Antônio
Francisco Lisbôa, tomou-se aureolada e legendária e nas cidades coloniais mineiras quase
todos os monumentos de arquitetura e escultura passaram indistintamente a serem
atribuídos ao "Aleijadinho", em decorrência da falta de comprovação documental, tornado-
se o genial escultor mineiro um mito.

Somente no ano de 1942, o recém inaugurado Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional - SPHAN, através de equipe designada pelo seu saudoso Diretor Rodrigo de
Melo Franco, depois de intensa pesquisa, principalmente no magnífico repositório do
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Arquivo Público Mineiro, compulsando também documentos dos arquivos paroquiais
das irmandades das dioceses de Mariana, São João Del-Rei, Diamantina, Campanha e
Pouso Alegre, pôde o SPHAN reunir apreciável documentação, que lhe permitiu comprovar
de maneira definitiva as obras realmente de autoria de Antônio Francisco Lisbôa e demais
artífices do chamado barroco mineiro.

Nas esculturas em madeira e pedra sabão, o estilo "Aleijadinho" caracteriza-se
essencialmente pelo emprego da simbologia cristã, remanescente do romântico e do gótico.

O talhe de seu cinzel é facilmente identificável devido ao estilo peculiar do
renomado escultor: cabeça tipo hebreu, cabelos cacheados, rosto magro, nariz aquilino,
lábio inferior carnudo, olhos oblíquos do tipo amendoado e maiores, e pés disformes,
anatomicamente imperfeitos.

Embora existam inúmeros textos impressos sobre Antônio Francisco Lisbôa,
principalmente comentando as suas fascinantes obras, que impulsionaram na época o
barroco mineiro, pouco se conhece de sua vida, longa e desventurosa, a não ser pelas
informações legadas no opúsculo de Bretas, não obstante o trabalho importantíssimo de
probidade incontestável de Germain Bazin, conservador do Museu do Louvre de Paris
sob o título "Aleijadinho e La Sculture Barroque Au Brésil", e que lançou em definitivo o
nome de Antônio Francisco Lisbôa no cenário internacional, reconhecendo-o igualmente
como um dos maiores artistas de todos os tempos".

Neste instante de intensa emoção, devo declarar aos ilustres confrades que um dos
episódios que marcaram minha vida pública, aconteceu quase ao findar do ano de 1971.

Ocasião em que, procurado pelo saudoso historiador e pesquisador Miguel
Chiquiloff, por sinal um dos membros fundadores desta nobre Academia Municipalista de
Letras e ao qual rendo minha mais comovida homenagem neste momento.

Chiquiloff veio expor-me com provas incontestáveis, que havia encontrado em
poder do Arquivo Público Mineiro, uma pintura a óleo de autoria de Euclásio Pena Ventura,
realizada no último quarto do século XVIII (Aleijadinho viveu entre 1730 e 1814)
retratando o genial escultor Antônio Francisco Lisbôa e que após análise das tintas realizada
através de Pietro Maria Bardi, Diretor do Museu de Arte de São Paulo - MASP, atestando
a autenticidade da época da pintura, ali estava para solicitar-me "obséquio histórico" em
favor da oficialização da efígie do notável taureta, pelos representantes do povo na
Assembléia Legislativa Mineira.

Convenceu-me Chiquiloff quando disse-me: "A exemplo do rosto de Cristo e
Tiradentes, os brasileiros também têm o direito de conhecer a efígie do "Aleijadinho",
cujas obras sempre foram e serão decantadas através dos séculos, porque entre outros,
marcaram o esplendor da época do barroco mineiro no universo das artes."

E foi dessa maneira que, com a compreensão dos deputados que exerciam mandato
na época na Assembléia legislativa do Estado de Minas Gerais, depois de prós e contras,
através de artigos publicados pelos principais jornais do país, inclusive veto do ilustre
Governador Rondon Pacheco, o parlamento mineiro em memorável reunião, pela vontade
soberana da maioria absoluta, indiferente de partidos políticos, derrubou o veto
governamental.

Em 19 de setembro e 1972, promulga a Lei 5.984 que "reconheceu oficialmente a
efígie de Antônio Francisco Lisbôa, o Aleijadinho", decidindo dessa maneira que o referido
não seria mais um mito sem rosto e sem imagem.
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Pronunciamento do acadêmico Nelson José Lombardi, durante as
homenagens prestadas pela Academia Municipalista de Letras de Minas
Gerais pelo falecimento do saudoso Presidente Dr. Jésus Trindade Barreto,
em 06 de novembro de 2007:
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Jésus Trindade Barreto.
Serviu à sociedade em diversas ocasiões. Como Delegado da Policia Civil, cumpriu

com denodo o seu dever dentro da lei e da ordem. Como político, vereador e Deputado
Estadual, sempre procurou cuidar com o maior zelo dos interesses dos municípios das
regiões que representou e principalmente pela valorização e desenvolvimento do Estado
de Minas Gerais.

Permitam-me senhores acadêmicos, retomar ao ano de 1971, para relatar que o
ilustre Deputado Jésus Trindade Barreto, quando no exercício de seu mandato de Deputado
Estadual, juntamente com este que vos fala, foi um dos principais articuladores da
oficialização da efígie de Antônio Francisco Lisboa o "Aleijadinho", o maior escultor de
todos os tempos no Brasil.

Na época fui procurado em meu gabinete pelo saudoso Sr. Miguel Chquiloff, se
não me engano, um dos fundadores deste sodalício, que me relatou ter encontrado no
"Arquivo Público Mineiro", um quadro pintado a óleo de autoria de Euclásio Pena Ventura,
o qual retratava a figura do insigne escultor Antônio Francisco Lisboa e que pela evidência
das provas em seu poder, tratava-se de uma pintura autêntica da efígie do "Aleijadinho" e
me propôs oficializá-Ia através de um projeto de lei.

Disse ao Sr. Miguel Chquiloff que iria estudar o assunto e voltariamos a discutir
sobre o mesmo.

Em seguida em se tratando de matéria da maior importância, coloquei a par da
ocorrência o ilustre colega. Deputado Jésus Trindade Barreto, profundo conhecedor da
história mineira, o qual, imediatamente entusiasmou-se e me disse o seguinte: Pelas
provas em evidência, a oficialização do rosto do "Aleijadinho", será um grande passo
histórico. Mas necessitamos falar com o Governador Rondon Pacheco, para obtermos o
seu apoio.

Fomos ao ilustre Governador, que também, sensibilizou-se pelo assunto da
oficialização. E nos disse textualmente: "Façamos a oficialização da efígie do notável
escultor mineiro, antes que outros estados o façam".

Voltamos à Assembléia Legislativa, apresentamos o projeto de Lei e depois de
intensa luta liderada sobremaneira pelo saudoso Jésus Trindade Barreto, conseguimos
aprovar em plenário o projeto de Lei, que em seguida foi encaminhado para a sanção do
ilustre Governador.

Resumindo, passados alguns dias, chamou-me no Palácio da Liberdade o
Governador Rondon Pacheco, que me fez ciente que infelizmente dado o parecer contrário
do Conselho Estadual de Cultura do Estado, não poderia sancionar o projeto de Lei em
evidência; vou ter que vetá-lo, mas deixo o plenário livre para seu trabalho ..

Surpreso, transmiti ao Governador minha decepção na qualidade de um dos seus
vice- lideres.
Voltei à Assembléia Legislativa e relatei o fato ao saudoso Jésus Trindade Barreto, que
disse-me textualmente: Lombardi nem tudo está perdido, temos que trabalhar para derrubar
o veto, não é possível perdermos a oportunidade histórica devido às provas em evidências,
de dar-nos a conhecer oficialmente aos brasileiros a efígie de Antônio Francisco Lisboa, o
notável escultor mineiro.

E assim, principalmente pela determinação e do trabalho incansável junto aos
colegas realizado pelo Deputado Jésus Trindade Barreto, conseguimos derrubar o veto do
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Logo depois, através de iniciativa do ilustre deputado Paulino Cícero de
Vasconcelos, é apresentado também, no Congresso Nacional projeto de lei, declarando
"Patrono da Arte no Brasil" Antônio Francisco Lisbôa, o "Aleijadinho", que transformou-
se em lei pela sanção do General Ernesto Geisel, Presidente da República, na época.

Caro Sr. Presidente, caros confrades, meus senhores:
A influência de Antônio Francisco Lisbôa, através do vasto patrimônio de suas

obras, vem sendo decantado em todos os setores da cultura, principalmente no Brasil.
Como exemplo, permitam-me ler verso de autoria do insigne poeta e escritor

Mineiro, o saudoso Carlos Drumond de Andrade:

"Era uma vez muitas igrejas
Com muitos paraísos e muitos infernos,
Era uma vez São João, Ouro Preto, Mariana,
Sabará, Congonhas.
Era uma vez muitas cidades
E o Aleijadinho era uma vez;"

Ocorre-me por último, uma reflexão sobre a expressão muito repetida: "O gênio é
fruto de uma longa paciência" - E foi esta a saga de Aleijadinho. Criatura torturada, que
não se rebelou contra Deus, apesar dos sofrimentos e que ao contrário, exaltou
apaixonadamente e intensamente a obra de Cristo na Terra, com suas mãos deformadas,
fruto de sua pujante imaginação e hoje podemos afirmar com ênfase que, com Antônio
Francisco Lisbôa nasceu também à poesia do barroco mineiro.

É com a emoção a mais viva, que elevo a minha voz para homenagear o saudoso
Presidente Jésus Trindade Barreto, recentemente falecido.

Era minha intenção inicial, escrever algo em homenagem ao ilustre Presidente
mas em se tratando de um amigo, colega de muitos anos e irmão pôr adoção, resolvi falar
de improviso com palavras provindas de meu coração e com elas ungirei o meu
pronunciamento.

Jésus Trindade Barreto, passou pelo mundo promovendo o bem, o que é apanágio
das almas de eleição. Viveu em meio à sociedade e se fez estimar, o que é uma felicidade.

Chefe de famOia exemplar, temente a Deus, tinha como pólo central o amor
acentuado à sua esposa e filhos, tendo inclusive em uma ocasião expressado o seguinte:
"Verita minha esposa é o sol e a luz da minha existência e meus filhos são o meu luar do
sertão."

Vejam senhores acadêmicos nessas expressões também, a verve nata do poeta
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(Belo Horizonte 17-2-57)

mensagem para minha filha
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Seu pai com Amor,
Nelson

Norma, filha, irmã, esposa, mãe e amiga, "Anjo" que durante anos enriqueceu as
nossas vidas e que agora partiu, deixando junto aos seus familiares e amigos, que tiveram
o privilégio de sua afetiva convivência, para nosso conforto, a continuidade de sua
existência, fruto de um grande amor, a bela Giuliana, sua filha e do estimado Elton seu
carinhoso esposo.

Norma, minha amada filha, sei que depois de longo sofrimento, no qual você a
todo instante, demonstrou a sua fibra e a ânsia de viver, sobreveio o descanso eterno,
apagou-se a chama da existência, mas estou certo que você hoje se encontra ao lado do
Senhor, como mais uma estrela fulgurante a brilhar no firmamento.

Seu pai que a viu nascer, crescer e alegrar-lhe a vida, ainda tem o coração dilacerado.
A saudade amada filha, será sempre uma gota amarga a ser sorvida nos momentos de intensa
amargura, mas, minha querida, a dor pode ser também benéfica, na medida em que fortalece
o espírito e leva-nos a compreender melhor o sofrimento alheio.

O que me conforta neste momento em que sinto a sua perda, minha filha, é que
você durante a dolorosa luta, teve a companhia afetuosa e ininterrupta de seus familiares,
principalmente de seu amado esposo e seus irmãos.

Norma querida, quem me dera ser poeta, para dedicar-lhe versos, para dizer-lhe o
que sinto nesta hora em que meu coração soluça dolorosamente, nesta hora em que apenas
me serve de alívio a certeza de que um dia nos reencontraremos no supremo esplendor do
amor divino.

Descanse em paz minha amada filha, esteja certa de que vives e viverás enquanto
existir na memória de todos que tiveram a alegria de com você conviver a sua lembrança
vívida, permanente e intocável.

Pronunciamento realizado por ocaSlao do falecimento de Norma Lombardi
Martini, em 2010612008. "Missa da Ressurreição" lido pelo meu filho Bruno
em meu nome.

Terminando, estou certo que o estimado e saudoso Presidente Jésus Trindade
Barreto, vive e viverá na memória de todos aqueles que tiveram o privilégio de sua
convivência e que soube amar sua família, serviu à sociedade e hoje repousa na serena
glória de Deus Onipotente.

"Reminiscências"

Gosto também da música e do canto
Gosto de tudo que tem luz e encanto
Mas gosto mais, e muito mais de ti!

Gosto das pedras finas, dos brilhantes,
Da safira, do topázio e do rubi,
Gosto das esmeraldas e diamantes,
Mas gosto mais e muito mais de ti ...

€antata para Jophie - lRelinha

Adoro o esvoaçar das borboletas
Adoro as rosas, os jasmins e violetas
Mas adoro mais, e muito mais a ti!. ..

Governador.
Com a sanção do Presidente da Assembléia Legislativa o projeto transformou-se

na Lei n05984 de 12 de novembro de 1972, oficializando em definitivo a efígie de Antônio
Francisco Lisboa, "O Aleijadinho".

Este foi um momento histórico, que sem o valioso auxilio e a determinação do
ilustre e saudoso Deputado, hoje não teria o povo brasileiro conhecimento oficial do
rosto de insigne escultor mineiro.

Jésus Trindade Barreto, nosso ilustre Presidente, foi também, na sua essência,
poliglota, escritor, historiador, poeta, verdadeiro e sábio homem de letras, que soube
honrar e dignificar a literatura mineira. Foi eleito e reeleito por diversas vezes Presidente
deste sodalício e deixou entre outros, como marca principal de sua gestão, a instalação em
definitivo da sede da AMULMIG neste local, depois de intensa luta junto do Poder Público.

Senhores Acadêmicos, finalmente, solicito "vênia", para ler com grande afetividade
uma poesia da lavra de Jésus Trindade Barreto, dedicada á sua querida neta Sophie, onde
demonstra sua alma de poeta e o seu enorme amor á sua afetuosa neta.

Gosto de ver no céu as estrelas cambiantes
Ouvir o gorjear da meiga juriti
Gosto de contemplar dois corações amantes
Mas gosto mais e muito mais de ti!

'refiro-te

UMA JANELA PARA O PASSADO
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