
"SÓ através da comunicação política entre titulares do Poder à Povo é que poderá haver identificação
e compreensão capaz de gerar ambiente de mútua confiança democrática A comunicação polDRa,

porém, não pode se reduzir ao nível das técnicas de massas que tende para o monólogo
precária sujeito a distorções e quando muito de residuos pouco duradouros. Há de se traduzir em

diálogo de nível de comunidade capaz de propiciar, em certos momentos, o convívio e interação intensa
AI aproxima-se do fenônemo da comunhão política qUe..esta sim constrói e alimenta as Instituiçôes

õ regime, com a identificação cívica", deputado Bonifácio Andrada.

=2
casa nova e estamo'i

viver o novo
e uma Minas Gerais nova

O deputado Bonifácio Androda, líder da ARENA no Legislativo de Minas Ge-
rais, pronunciou as seguintes palavras, na inauguração do Palácio da inconfidência:

Esta solenidade marca a inaugu-
ração da nova sede do Poder Legis-
lativo do Estado de Mina Gerais.
É o novo e definitivo Palácio da In-
confidência. t o majestoso traçado
arquitetônico nesta alta: colina do

• bairro de N. S de Lourdes a dõsta-
car-se e a enriquecer- a paisagem so-
cial da bela capital de Minas, Antes,
nos - primárias republicanos, estáva-
mos no modesto prédio: ocupado de-
pois-pela Escola de Farmácia, no ve-
lho Ouro Preto; depois o casarão
simpático e tradicional da Praça A-
fonso Anhos, já nesta cidade; e o
movimentado edifício: da Rua ta-
moios de onde agora nos doslocanios.
Este Palácio enche os olhos pela
moldura empolgante dos seus con-
tornos, pela suntuosidade simples de
su interior e -pela amplitude de sa-
las salões e corredores Simboliza
bem o Poder que desejamos repre-
sentar e significará ao homem co-
mum de Minas uma imagem- mate-
rial que ajudará a firmar a imagem
-cívica dentro de sua : e nsciêneia. p0-
-litien de tantas constantea liberais a

que referia- o saudoso Milton Cam-
pos.

O Inicio da coüstnzçáo deste Palá-
cio, o desdobramento de sua edifi-
caçãocação - a esta fase final tem uma
coincidência	histórica,	Coincide,

- mais ou menos, com o início, o das-
do:ramento .e a consolidação da Re-
voluçao de Março de 1964 O atual
esforço- dosPoderes Republicanos de
-Minas para dar respostas aos - nossos
graves problemas, dentro da concep-
ção revõluciõnária. - pode ter aqui
também a sua simbologia. Tudo isto,
nesta hora de solenidade e de novo

- ambiente material em que o fato ex-
terior traz impácto aos nossos mo-
dos de sentir - e de conviver, há que
-sefazer reflexão, há que - se - pensar.

• há que se rever no tocante a hábi-
tos, atitudes, comportamentos. As-
sim como temos uma novo casa - es- -
tamos também comecando a viver o
novo Brasil grande e uma Minas Cc'

- rais nova. - :Q tempos, de fato, são -
- novos. Rã rcalidades sócio-políticas
cue alteram antigos conceitos e cxi-
gém o:'tras - -forrnulaçõei. O profes- -
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que
dos

guela decisão política funda-
através de sua execução e
somente alimentará, enri-
a comunidade nacional na

que for resposta adequada e
às justas exigências, aos re-

e aos apelos do povo. É o
mo das reivindicoções e res-
oliticas, exigências e satlsf a-
liticaS de que David Laston
conhecimento cm a teoria
madas In put" e "out put'.
lo que através da metodolo-
Escola Superior de Guerra
mos como a conquista dos
is Nacionais Permanentes Pc-
rNãcional a despeito dos fa-

Mas neste mecanismo de exigências
e respostas a comunicação política
constitui fato preponderante e funda-
mental aos estudiosos- da Ciência Po-
1u½, O velho Conselheiro 'Lafaie-
te se referia a ela de certo modo co-
mo indispensável - publicidade dos
aios do governo. Só através da co-
municação politiea entre titulares do
Poder e Povo e q ue poderá haver
Identificação e compreensão capaz
de gerar ambiente de mútua confian-
ça democrática A comunicação po-
htuLa, porém, não pode se conduzir
ao nível das técnicas -de massas que
tende para o monólogo precário- su-
jeito a distorções e quando muito de
resíduos pouco duradouros. Há de
se traduzir em diálogo de nível de
comunidade capaz de -propiciar, em
certos momentos, o convívio e inte-
ração intensa. Ai aproxima-se do
fenómeno da comunhão política que
esta sim, constrói e alimenta as ins-
tituições, o regime, com a identifi-
caçio cívica.

Todavia, por, outro lado, a coam-
juicação Política de qualquer nível
não pode se resumir aos contatos e
diálogos inexpressivos, como conver-
sas ocas de pé de ouvido. Há de -Te-
estir se de uma montagem leal e

promissora em busca de melhores
dias, em busca do Brasil Grande do
Presidente Meduci e da Minas Gerais
Modernizada de Rondon Pacheco., -

Esta e unia hora nova, de renova-
ção, de inovação, de procura do que
é novo, moderno, adaptável à nossa
sociedade. Este Palácio que inaugu-
ramos nos desperta para esta con-
vocação:

Não podemos, nós homens públi-
cos de Minas, nos deixar perder nas
lides mesquinhas, caprichosas, pe-
queninas, sem sentido e sem grande-
za onde esperançosas energias se
dispersam e qualidades de coragem
e de -luta se desviam daqüelas no-
tas- e daqueles -desafios, que exigem
de nós Minas e, o Brasil nesta hora
de -arrancada e - de reerguimento.--

A luta e a construção política é
árdua e suas tensões, dia a dia, au-
mentam. .e sobrecarregam nosso far-
do. Mas temos que -nos compenetrar
que os tempos são outros e que ve-
lhas táticas e comportamentos ne-
cessitam de substituir-se - por moder-
nas posturas e, sobretudo, por uma
disposição interior, subjetiva, que
exige auto-controle, prudência. flexi-
bilidade, variedade dentro da unida-
de dos nossos modos de sentir, pen-
sar e valorizar as cousas e os ho-
mens. Se não soubermos concentrar
nossas forças pessoais no trabalho
realmente construtivo que, graças a
Deus, todos nós - desta Casa- somos
capazes de - realizá-lo, - com relativa
facilidade, dificilmente teremos con-
dições de sobreviver, no campo e no
ambiente atual deste mundo inquie-
to e aflito onde nem sempre convém
às -lideranças proclamar inquietações
e aflições. É aéDoca dos novos ali-
cerces e novas bases e só conseguem
participar deste' trabalho os que trei-
nam a si mesmos- para os duros en-
cargos deste tempo que 'tanto dife-
re dos dias do passado recente; - O
homem público moderno não pode
se entregar aos -impulsos e -às pai-
xões que empolgavam os auditórios
• as velhas galerias onde o tempo
• os modos da retórica eram-flore-
tes de disputas oratórias no Parla-
mento francês de Thiers, na Câma-
ra -dos Comuns de -Chamberlaja ou
no nosso -- Senado Republicano - de
Ruy. Hoje escasseia -o povo nas ga-
lerias. Os auditórios só conseguem
motivação para a palavra autoriza-
da que traduza ação e comportamen-
to válido tendo em vista o cresci-
mento dos índices dobem estar e
- prosperidade. Só há comunicação
- política aceitável em termos de- pro-
cura de soluções sérias, - capazes de

- equacionar e resolver a gamá enor-
me de problemas que, afligem os
grupos e as õoletividades. sociais.
Nesta época tudo o mais está fican-
do enganoso e pouco real. Esta a
verdade que precisa nos dominar pa-
ra não nos perdermos' no tempo,

Esta Casa, sr. Presidente, tem ho-
mens públicos valorosos, capazes
de enfrentar os magnos  ,  de-
safios - de nossa época, em Minas

Estamos todos despertados para
estas realidades hodiernas e to-
dos trazem consigo uma poderosa
capacidade de eornunicabilidade po-
lítica que muito- poderá concorrer
para a formação da nova Minas que
todos pretendemos. A Assembléia
Mineira é constituída por homens
que se elegeram através de conside-
rável esforço -de comunicação políti-
ca é identificação de problemas do
nosso povo, sobretudo no Interior.

Muito poderemos fazer pela forma-
ção de - nova mentalidade política
nestas alterosas montanhas de Mi-
nas.

A nossa geração, entre os perigos
que inquietam a humanidade, pos-
sui na Pátria de hoje enormes opor-
tunidades de progresso efetivo - no
campo econômico-social, no númen-
to de nossas riquezas, na elevação de
ír,d.ices de bem-estar, na melhoria
de padrões-de vida das populações
brasileiras. É o governo da Revolu-
ção Brasileira.

V. Exa., Deputado Expedito Tava-
res, está tendo a honra de presidir
a instalação do Palácio da Inconfi-
dência, na sua sede definitiva. As
virtudes cívicas de V. Exa. fazem
jus a este privilégio histórico. A V.
Exa. e aos seus dignos pares que
compõem a Comissão Executiva as
homenagens do reconhecimento dos
integrantes da Bancada da Aliança
Renovadora Nacional,

Ao eminente Governador Rondon
Pacheco, Chefe do Poder Executivo,
que tanto nos honra com sua presen-
ça e a quem tanto deve- a Casa as
prontas medidas propiciadoras des-
te acontecimento as palavras tam-
bém de -reconhecimento pelo seu al-
to descortino governamental.

Ao eminente Presidente do Tribu-
nal de Justiça, - Desembargador Sei-
vécio Rozemburge, expressão do Po-
der Judiciário de Minas, igualmente
as nossas palavras de saudação e ho-
menagem. Também aos servidores
da Casa a palavra de sincero agrade-
cimento,

Que - esta -sede do 'Poder Legislati-
vo de Minas, magnífico Palácio -que
reflete na - sua visão arquitetônica a
grandeza do nosso povo, constitua o
marco de uma alvorada do desenvol-
vimento e do progresso que, mercê
de Deus, Minas há de. conquistar.

(") ser Larl Lorwensten mostra que a
velha concepção dos Poderes do Es-
lado separados e independentes, es-
ta ultrapassada nesta sociedade plu-

fl rilista e de massas. O nosso século
dã lotar a uma contingência diver-
sa para o organismo estatal em- que
há predominância dos titulares, do

n	
poder na Iriplire função que ele diz
ser a decisão política fundamen-

fl

	

	tal . a execução da decisão política
fundamental e o "controle político".

fl

	

	Em todas três porém, há lugar. des-
tacado para a representação política,

presentes
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