
História de Rondon Pacheco será publicada
ondon

O	 ()1'iflWï! o q/1.WtO	 Pacheco,
ex-deputado e ex-

volu me (1(1 Cole<-ao \ i('mnona Poht?ca governador (perí-
odo 1971/75),
terá seu depoi-

mento publicado pela Assembléia, originando o
quinto volume do acervo da Coleção Memória
Política. A coleção faz parte do Projeto de Histó-
ria Oral, coordenado pela Gerência-Geral de
Projetos Institucionais (GPI). Até agora. são qua-
tro os volumes editados: Pio Canedo, Fabrício
Soares. Armando Ziller e Oscar Dias Corrêa.

Para a realização do trabalho, foram feitas pes-
quisas preliminares sobre a vida e a atuação polí-
tica de Pacheco. já são mais de 40 horas de en-
trevista gravadas pela historiadora Sílvia Barata e
pelo sociólogo Odilon Toledo. Rondon Pacheco
atuou também como líder da UDN, vice-líder do
Governo Castelo Branco, secretário do Interior
e justiça no Governo Magalhães Pinto, ministro-
chefe do Gabinete Civil do ex-presidente da Re-
pública marechal Artur da Costa e Silva.

O próximo político a ser entrevistado será
Aureliano Chaves, que, em 1984, na vice-
presidência da República, defendeu a convo-
cação de uma Assembléia Constituinte para
conferir um novo estatuto político à socieda-
de brasileira. As entrevistas devem começar
no segundo semestre. A Coleção Memória
Política está disponível nos acervos das bi-
bliotecas da Assembléia, inclusive no Centro
de Atendimento ao Cidadão (CAC). onde os
vc)lI es p( cem .« comprados.
O que é o projeto - O Projeto de Histó-
rId () a! é ai inurlalidade do Projeto Me-
mória Política de Minas e teve sua origem em
um estudo sobre Constituintes Mineiras
(1891, 1935 e 1947), transformado em li-
vro e publicado pela Alemg em 1989. No
início, tinha como objetivo colher depoimen-
tos de deputados constituintes de 1947-
Agora, recupera fatos que marcaram a traje-
tória política do Estado com base no teste-
munho de políticos influentes.


