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Igolpe militar de 19641

•nunca mais



Hélio Bicudo
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listas Ruy de Mesquita Filho e Carlos
Lacerda e com o ex-ministro da Justi-
ça Alfredo Buzaid. Os militares ficaram
à vontade para desencadear a repres-
são política, as cassações, a censura
à imprensa, os desaparecimentos. Os
esquadrões da morte, formados no
início da ditadura, foram convocados
para a repressão política com a certe-
za da absoluta impunidade", continuou.

O vice-prefeito de São Paulo disse
que o delegado Sérgio Paranhos Fleury
foi o homem-símbolo da repressão, tão
poderoso na época que o Congresso
chegou a votar uma lei para retirá-lo
da prisão por homicídio comum. Bicudo
elogiou o destemor do então arcebis-
po de São Paulo, dom Paulo Evaristo
Arns, cuja atuação salvou a vida de
muitos militantes, entre elas a do mi-
neiro Vinicius Caldeira Brant, tortura-
do no DOI-Codi.

Na promulgação da Lei da Anistia,
Bicudo escreveu um editorial para o jor-
nal "O Estado de S. Paulo" alertando
que a lei seria de mão dupla, o que per-
mitiria a anistia também aos tortura-
dores. "Por isso convivemos até hoje
com torturadores e assassinos do re-
gime militar", afirmou. O jurista termi-

Aluísio Pimenta

Lacunas na Lei da Anistia

Em 1964, o jurista Hélio Bicudo era
chefe de gabinete de Carvalho Pinto,
ministro da Fazenda de João Goulart.
Hoje é vice-prefeito de São Paulo. "Vivi
intensamente os antecedentes e as
conseqüências do golpe militar e acre-
dito que suas raízes foram o suicídio
de Getúlio Vargas, a tentativa de impe-
dir a posse de Juscelino Kubitschek e
a tentativa de autogolpe de Jânio Qua-
dros", afirmou Bicudo. "O golpe foi tra-
mado por civis e militares, mas, de iní-
cio, afastou as lideranças civis que o
apoiavam. Isso ocorreu com os jorna-

Primeiro Painel
O contexto sociopolítico e o significado do golpe de 64

família. Em contraponto à coragem do
estudante, Pimenta citou a covardia do
então reitor da USP, Gama Filho, que
denunciou à ditadura inúmeros profes-
sores e alunos de esquerda. Criticou
ainda a atual proliferação de faculda-
des privadas: "Hoje é mais fácil abrir
uma faculdade do que um botequim. Só
em Belo Horizonte, existem 21 facul-
dades de Direito". Finalizou sua exposi-
ção com um conselho aos estudantes:
"Só com educação este país se torna-
rá fácil de governar e difícil de domi-
nar e de escravizar".

Deputado Durval Ângelo
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Um jurista, dois jornalistas, um fi-
lósofo, um educador e uma militante
dos direitos humanos foram os expo-
sitores do primeiro painel, que abor-
dou o tema "O contexto sociopolítico e
o significado do golpe de 64". O evento
contou ainda com a participação de
deputados, de sobreviventes da luta
contra a ditadura, de familiares dos
mortos e de dezenas de estudantes.

O primeiro expositor foi o profes-
sor Aluísio Pimenta, ex-reitor da UFMG,
o único reitor de uma universidade fe-
deral brasileira a ser preso e exilado
após o golpe. Ele afirmou que ninguém
é contra as Forças Armadas quando a
serviço da democracia, mas que elas,
quando atuam em favor de uma dita-
dura, destroem um país. Citou o exem-
plo da Argentina, "um país que estava
50 anos à frente do Brasil e hoje foi
reduzido a escombros". Para ele, a di-
tadura é o pior desastre que pode ocor-
rer a uma nação, devido aos transtor-
nos que causa em todas as áreas de
atividade do país.

Pimenta lembrou também a morte
do estudante José Carlos da Mata Ma-
chado, cujo corpo, de tão desfigurado
pela tortura, não pôde ser visto pela

contra a ditadura, elogiou a iniciativa da
Assembléia de Minas de participar ati-

vamente dos eventos que resgatam
essa memória, juntamente com diver-

sas entidades. 'Também é muito impor-
tante encontrar aqui jovens conhecen-

do essa história, já que deles depende a
construção da democracia, ainda não

consolidada", afirmou Betinho. Overea-
dor prestou uma homenagem ao chile-

no Salvador Allende, ícone da luta con-
tra a ditadura militar na América Lati-

na, e ofereceu ao Legislativo mineiro um
quadro com a imagem do "Arco da Mal-
dade", monumento de Oscar Niemeyer
que expressa a revolta do artista contra

a opressão do regime militar.
O coordenador do primeiro painel

do ciclo de debates, sobre o tema "O
contexto sociopolítico e o significado do

golpe de 64", deputado Durval Ângelo
[PT], enfatizou que o evento deu início
a uma série de atividades que se en-
cerram no dia 10 de dezembro - Dia
Internacional dos Direitos Humanos.

Interesse da juventude

O presidente da Câmara Municipal

de Belo Horizonte, vereador Betinho

Duarte, que participou de movimentos

relembrou a importância da
redemocratização, 'consagrada pela

conquista da independência entre os
Poderes, especialmente o Legislativo,
e das liberdades individuais e de impren-

sa. Ele destacou que, com o pretexto
de restaurar a ordem e a suposta se-
gurança nacional, o regime militar for-

java atos institucionais que se sobre-
punham à Constituição e, no campo

econõmico, acentuava o arrocho sala-
rial, a concentração de renda e o ali-

nhamento com políticas ditadas pelo
capital estrangeiro. "Não são esses

descaminhos que queremos para o
Brasil. Mas o pesadelo deve ser lem-

brado também como anos de resistên-
cia e de luta por democracia e direitos

humanos", completou o deputado

Mauri Torres.

~I REVISTA DO LEGISLATIVO I

Helena Leãl

O presidente da ALMG, Mauri Torres (o segundo à esquerda], abriu o Ciclo de Debates "Resistir Sempre - 64 Nunca Mais"

Reafirmar a antigas e novas gera-

ções a convicção de que o caminho da

arbitrariedade, do autoritarismo e da
ruptura com instituições democráticas
não é o que mais convém ao povo brasi-

leiro. Foi esse o objetivo da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais ao realizar,
em 31 de março de 2004, exatamen-

te 40 anos depois do golpe militar de
1964, o Ciclo de Debates "Resistir Sem-

pre - 64 Nunca Mais", em parceria com
diversas entidades da sociedade civil e

com a participação de personagens que
marcaram a luta contra a ditadura mi-

litar. No discurso de abertura, o presi-
dente da Assembléia Legislativa, depu-

tado Mauri Torres [PSDB), disse espe-
rar que as reflexões proporcionadas

pelo evento ajudem a fortalecer os valo-
res democráticos - "o caminho mais

seguro para a construção de um País

justo e igualitário".
Ao fazer um apanhado sobre as

conseqüências dos 20 anos da ditadu-

ra no País, o presidente da Assembléia



A resistência que não existiu

"A ditadura não morreu. Os jovens
precisam saber o que ela represen-
tou de atraso, de retrocesso, de obs-
curantismo. É preciso que fiquem
atentos para que aquele medo não
volte a assombrar nossa pátria", afir-
mou o jornalista José Maria Rabêlo,
diretor do jornal "Binômio", fechado
em 1964. Rabêlo relatou o período
turbulento que antecedeu o golpe. "As
ligas camponesas se organizavam,
precursoras do MST. O povo. empol-
gado nas ruas, fazia a sua história mi-
rando-se no exemplo bem-sucedido da
revolução socialista cubana. Isso inco-
modava as elites brasileiras, acostu-
madas com séculos de poder
incontrastável", completou.

Para Rabêlo, as elites tiveram pa-
pei decisivo no golpe. inclusive os do-

José Maria Rabêlo

num quartel em Marabá para procu-
rar as ossadas dos guerrilheiros do
Araguaia", desabafou. A militante não
reconhece o direito à anistia de tortu-
radores. assassinos e mandantes, até
mesmo por uma exigência legal: a anis-
tia tem que ser requerida, e nenhum
deles se identificou e a requereu. "Se
lutar para resgatar a história de cada
um é ser revanchista, então é o que
sou. Nossos mortos nos espreitam e
clamam por Justiça", encerrou.

Suzana Lisboa

IR) REVISTA DO LEGISLATIVO I

Lembrança das atrocidades

Suzana Lisboa, representante dos
familiares dos mortos e desapareci-
dos da repressão. começou sua expo-
sição lendo a lista dos nomes das víti-
mas, revelando as atrocidades que
haviam sofrido: "Em 1973 e 74. quan-
do Geisel anunciou a distensão. come-
çamos a lutar pelo esclarecimento do
que houve com os desaparecidos. Dis-
seram-nos que essas pessoas não
existiam. Os nazistas também
transladavam suas vítimas para lon-
ge dos familiares na tentativa de si-
lenciar os mortos além da própria
morte e evitar que suas famílias pu-
dessem se reunir em cemitérios e
memoriais para homenageá-los", afir-
mou a expositora.

Em 1979, Suzana conseguiu en-
contrar o corpo de seu marido. enter-
rado sob nome falso no cemitério de
Perus, em São Paulo. "Dos cerca de
160 desaparecidos, até agora conse-
guimos resgastar apenas três corpos.
Até hoje não nos foi permitido entrar

nou sua exposição lamentando que os
arquivos militares da guerrilha do
Araguaia tenham sido incinerados,
perdendo-se, com isso, a memória da-
queles combatentes da liberdade.
"Lembrar o passado é tirar lições para
o hoje e o amanhã", concluiu.
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João Quartim de Moraes
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Clodesmidt Riani

nos de jornais. "Todos os grandes jor-
nais brasileiros têm que fazer um mea-
culpa, porque apoiaram incondicional-
mente o golpe, com exceção do 'Últi-
ma Hora', que apoiava o governo". Ele
considera incompreensível que as for-
ças leais a João Goulart não tenham
resistido ao golpe: "As forças de Mi-
nas que desceram para o Rio eram um
exército de mata-ratos, comandado por
um general folclórico, Olímpio Mourão,
que se intitulava 'uma vaca fardada'.
Não resistiriam a seis rajadas de me-
tralhadora dos aviões estacionados no
Rio de Janeiro, cujo comandante era
um brigadeiro leal a Jango".

..

segundo o jornalista. Raimundo Perei- vimento industrial do País, sem as
ra denunciou que, na medida provi só- quais hoje o Brasil seria "um imenso
ria de reforma do setor elétrico envia- Haiti".
da ao Congresso, a ministra Dilma Quartim de Moraes disse que o ge-
Roussef e a esquerda do governo fo- neral Sodré foi o maior historiador do
ram derrotadas em favor do argumen- Brasil no século XX devido aos dados
to do ministro Paiocci, que desejava que revelou sobre a "Operação
que as estatais estivessem no progra- BrotherSam", na qual as forças na-
ma de privatizações. "Só mesmo a ati- vais norte-americanas se deslocaram
tude corajosa do deputado Fernando em direção à costa brasileira para
Ferro. relator da mensagem, fez com apoiar o golpe, e sobre os desvios de
que as estatais fossem preservadas". fundos públicos perpetrados pelo ex-

Raimundo Pereira pregou o forta- governador paulista Ademar de Bar-
lecimento da imprensa livre e popular ros, que aderiu às passeatas por
como instrumento de sustentação do "Deus, Família e Propriedade". Ele cri-
governo Lula. "O jornalismo burguês ticou também o controle dos meios
tenta aturdir o leitor com novidades de comunicação por grupos privados,

Paralelos entre Jango e Lula para que não pense. Os conservado- "os quais, nas graves crises, alinham-

O outro jornalista expositor, res controlam os meios de comunica- se do pior lado".
Raimundo Pereira, é o editor da re- ção muito mais do que no governo As afirmações de Quartim de
vista "Reportagem" e do site "Oficina Goulart, e Lula está perdendo o poder Moraes foram contestadas pelo depu-
de Informações". Ele traçou paralelos que ganhou nas urnas", afirmou. tado Sebastião Navarro Vieira (PFL),
entre o governo João Goulart e o go- que discordou da atitude de sé atribuir
verno Lula, como o fato de ambos he- Sem Goulart, um imenso Haiti à imprensa livre toda a culpa pelo gol-
sitarem em questões fundamentais. Dos expositores, o mais contesta- pe militar. Trazendo o tema ao contex-
"Como Jango, Lula também tem um do pela platéia foi João Quartim de to atual, o deputado Miguel Martini
governo híbrido, com companheiros Moraes, professor de Filosofia da (PSB) disse recear que a operação de
de confiança, como José Dirceu e Aldo Unicamp. Para ele, a história se es- crédito montada pelo governo Lula para
Rebelo, mas também com Henrique creve com palavras, e a palavra "revo- salvar as emissoras de TV possa ge-
Meirelles, por exemplo. que realizou lução" foi usada pelos golpistas duran- rar um noticiário inteiramente favorá-
operações lesivas ao interesse nacio- te 20 anos. O professor afirmou que o vel ao governo. O deputado Adelmo

• nal para o Banco de Boston", afirmou. período Goulart não foi só de grande Carneiro Leão (PT) concordou com o
I Lula não tem coragem de retornar crescimento das esquerdas, mas tam- expositor, avaliando que não existe im-

li :_:_E_rV_:Sn_T:_r_~o_é_::_:_I_:'O_A_:_:n_o~leestatal. bém lançou as bases para o desenvo> prensa livre no Brasil.
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Michel Le Ven

ética na política, Dazinho representa,
por excelência, o povo brasileiro", res-
saltou Le Ven.

Segundo ele, a cassação e a perse-
guição aos deputados operários, antes
dos demais, representam o objetivo do
golpe que classificou como contra-re-
volucionário: perseguir tudo que vem
do povo. Um exemplo, de acordo com
ele, foi a criação do FGTS, em 1967,
que definiu como medida repressora e
restritiva do regime militar. "Esse foi o
prenúncio do que temos hoje, como
trabalho informal e globalização, con-
seqüências perversas do ideá rio de
Brasil grande, exército puro e capaci-
dade produtiva do trabalhador", criti-
cou. Para Michel Le Ven, a ditadura
não produz movimento, mas provoca
instintos de reação saudáveis, como
os notados na década de 1970.

"Puro e desprendido, Dazinho foi
mais um profeta desarmado que um
militante, por isso foi mais frágil. Como
cientista político, não tenho vergonha
de reconhecer isso", assumiu Michel
Le Ven. Ele afirmou que está prepa-
rando uma segunda edição do livro
para homenagear o ex-deputado, con-
siderado por ele um exemplo de vida a
ser seguido. "Acreditem nas próprias
forças para se abrirem ao mundo,
mesmo quando forem traídos e vive-
rem no silêncio por anos e anos",
aconselhou.

Lucília Neves
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Exemplo de vida

O ex-deputado José Gomes Pimen-
ta, outro personagem importante da
época da ditadura militar, é tema de
um livro do professor e doutor em Ci-
ência Política Michel Le Ven, que la-
mentou a ausência de Dazinho, no ci-
cio de debates, por motivo de saúde.
"Os representantes são eleitos para
criar legislações que nos permitam vi-
ver em sociedade e como cidadãos.
Deputado, líder sindical e portador de

blocos, e o socialismo batia à porta da
América Latina", relembrou. "O
conservadorismo não podia suportar
o medo de renovação e essa experiên-
cia não pode ser esquecida pelas vá-
rias gerações presentes neste plená-
rio. Qualquer forma de restrição à li-
berdade traz consigo conseqüências
terríveis: silêncio, medo e tortura", dis-
se Lucília Neves.

Um dos deputados cassados,
Clodesmidt Riani, presente no ciclo de
debates, relatou sua experiência de vida
desde a década de 1950, sempre vol-
tada para os interesses da classe tra-
balhadora. "Não posso contar toda a
minha história, pois é longa", emocio-
nou-se o ex-deputado, que, após a anis-
tia, elegeu-se novamente deputado para
a 10ª Legislatura (1983 a 1987).
"Nossa luta não era superficial. Querí-
amos reformas de base", afirmou.

Helena Greco
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Segundo Painel
Conhecimento e memória: as cassações no Legislativo mineiro

A cassação, por unanimidade, de
três deputados operários e sindicalis-
tas pela Assembléia mineira em 1964,
os primeiros de todo o País destituí-
dos dos cargos na época do golpe mili-
tar por serem considerados ameaças
à ordem, foi o tema do segundo painel
do Ciclo de Debates "Resistir Sempre
- 64 Nunca Mais". "Desde que foram
eleitos, em 1962, numa época de
grande movimentação por mudanças
sociais, Clodesmidt Riani, Sinval
Bambirra e José Gomes Pimenta (o
Dazinho] já se sentiam reprimidos pe-
los outros deputados. Naquela época,
a política era tradicionalmente consi-
derada privilégio da elite", lembrou a
historiadora Lucília Neves.

Autora de dois livros sobre esse pe-
ríodo do Brasil, Lucília também escre-
veu um estudo chamado "A longa noi-
te das atas secretas", no qual relata
como foi a cassação dos parlamenta-
res com base em pesquisa de toda a
documentação existente na Assem-
bléia, só liberada 34 anos depois. A
votação pelo afastamento dos deputa-
dos foi realizada em reunião secreta.
Considerados comunistas e subversi-
vos, eles, já presos, tiveram apenas 24
horas para preparar a defesa. "A par-
tir de então, ao contrário da
efervescência do início da década, a
conjuntura internacional era a da guer-
ra fria. O mundo se polarizava em dois

UREVISTA DO LEGISLATIVO I
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Alair Vieira

Participaram da cobertura do ciclo de
debates os jornalistas Gleidson Batista,
Karina Mazzieiro e Márcio Metzker, da
ALMG. Texto final de Jorge Pôssa.

tirem de encená-Ias. Infelizmente, ti-
vemos exemplos de artistas como
Don e Ravel, que foram cooptados
diretamente para trabalhar a favor da
ditadura. Presenciamos também o
escapismo da pornochanchada, que re-
tratava uma juventude feliz nas praias,
apenas fazendo sexo", relatou.

Outra lembrança de resistência da
classe artística em Belo Horizonte

foi, segundo Paixão, a "Semana do
Proibido", com peças, filmes, fotogra-

fias e poemas censurados pela dita-
dura. Realizamos o evento com a po-

lícia cercando o Centro Cultural do

DCE, recordou o teatrólogo.

igual para igual com os homens. A ju-

ventude brasileira não ficou devendo
nada aos jovens revolucionários de todo

o mundo", assegurou Gilse.
A ex-militante acredita que a dita-

dura não está completamente vencida.
"Percebo uma tentativa na mídia de
hoje de desestabilizar a normalidade
democrática. No entanto, nós, que
militamos durante a ditadura, não va-
mos parar jamais, até a plena conquis-
ta do socialismo", exclamou, sendo
apoiada da platéia por jovens que grita-
vam o slogan: "Aqui está presente a
juventude do Araguaia".

Censura - O último expositor desse

painel foi o teatrólogo Luiz Paixão, que

traçou um quadro das dificuldades
enfrentadas pelo meio artístico dian-

te da censura. "Muitas peças foram
cortadas a ponto de ficarem
irreconhecíveis e de os artistas desis-

A participação das mulheres

Gilse Cosenza, ex-militante do mo-
vimento estudantil, homenageou todas

as mulheres que participaram da luta
contra a ditadura em uma época em

que as moças tinham que ser submis-
sas aos pais, não deviam freqüentar a

faculdade, mas casar e se sujeitar a
seus maridos. "A mulher mostrou sua

força contra a ditadura, lutando de

a ditadura da dívida, da injustiça, da ex-

ploração".
José Luiz Guedes, presidente da

União Nacional dos Estudantes (UNE),
na clandestinidade em 1966, declarou

"amor filial" a dona Helena. Segundo
ele, "o golpe anticomunista procurou

dividir o povo brasileiro entre os que
se assumiam comunistas e os que,

sem se assumirem, também lutavam
pela justiça e pela democracia".

seus filhos, de professores e operá-
rios. Corajosa, gritava com os milita-

res e conseguia que pelo menos co-
bertores e roupas chegassem aos

presos políticos. Fundou o Movimen-
to Feminino pela Anistia e integrou-

se ao Tortura Nunca Mais. Aos 67
anos, elegeu-se vereadora em Belo

Horizonte e exerceu dois mandatos

sucessivos.
Quatro convidados deram testemu-

nhos sobre a resistência à ditadura. O

ex-dirigente sindicallgnacio Hernandez,
de Contagem, saudou a bravura de He-

lena Greco e disse que todos sofriam
muito medo, apesar de ser uma época

de muito calor humano, em que as pes-
soas eram muito unidas e solidárias. As

greves promovidas pelo seu sindicato
incluíam, entre as reivindicações, o fim

da ditadura, sendo por isso qualificadas
como greves políticas, o que de fato

eram. Hernandez trouxe ainda um re-
cado do ex-deputado José Gomes Pi-

menta: "Diga a todos que a luta tem

que continuar, enquanto vivermos sob

Luiz Paixão

Terceiro Painel
Testemunhos da resistência

Gilse Cosenza
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o ponto alto do último painel do Ci-
cio de Debates "Resistir Sempre - 64

Nunca Mais" foi a homenagem pres-
tada a Helena Greco, veterana militan-

te dos direitos humanos e da luta pela
anistia, indicada para o Prêmio Nobel

da Paz este ano. Aos 88 anos, Helena
Greco chegou amparada por dois de
seus filhos, Dirceu e Heloísa. No telão
do Plenário, foi exibido um comovente

vídeo preparado pela TV Assembléia
sobre sua trajetória.

A coordenadora do painel foi a de-
putada Marília Campos (PT), que infor-

mou que este ano mil mulheres em
todo o mundo serão indicadas ao Nobel,

sendo 39 só do Brasil. O deputado
Durval Ângelo acrescentou que dona

Helena será a única candidata indicada

pela Comissão de Direitos Humanos

da Assembléia Legislativa.
Em 1973, Helena Greco começou

a reunir outras senhoras para sair às

ruas e acampar na porta das delega-

cias e dos quartéis a fim de exigir a
libertação de estudantes amigos de

José Luiz Guedes
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