




L864p 
Lopes, Geraldo Elísio Machado 19 -

Plenário à Moda Antiga I Geraldo Elísio 
Machado Lopes - Belo Horizonte: Sografe 
Editora Gráfica Ltda, 2002 

100 p. 

1. Folclore político- Minas Gerais 
I. Título. 

CDU 32.39(815.1) 

Editado: Sografe Editora Gráfica Ltda 
Endereço: Rua Alcobaça, 745- Bairro São Francisco 

31.250-770- Belo Horizonte-MG- Telefax: (31) 34929077 

1a edição 

& 

A diagramação deste livro é um trabalho da WO c Fanzinc 
www.geografo.com.br 



Geraldo Elísio Machado Lopes 

PLENÁRIO À MODA ANTIGA 



' A minha filha Janaína Horta de Azevedo Lopes: afeto e carinho. 



Dedicado à memória de Tancredo Neves, 

representando todós aqueles que dão e deram vida à política mineira. 



Homenagens: José de Castro Ferreira, Gustavo Capanema de Almeida, 
Décio Freire, Antônio dos Santos Damasceno, Francisco Stheling Neto, 
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"Plenário à Moda Antiga", mais do que uma viagem ao passado da política mineira- como o 

título sugere- representa o depoimento de um profissional de imprensa que, nos últimos 30 anos, conviveu 

muito de perto com os bastidores dessa fascinante atividade pública que deu notoriedade no País aos 

homens que nasceram entre montanhas. 

Este livro é, essencialmente, uma série de pequenas reportagens de Geraldo Elísio Machado Lopes, 

um senhor repórter. 

Geraldo Elísio, pelo que se percebe ao folhear os seus escritos, não pretendeu fazer história. 

Simplesmente contá-la ao jeito mineiro e à moda mineira, tão ao gosto dos que tiveram a sorte de conhecer 

o mundo a partir da doce e suave Curvelo, sertaneja, hoje modernizada pelo milagre do desenvolvimento 

urbano. 

Durante anos trabalhamos juntos na Edito ria de Política do "Estado de Minas", até que o destino 

nos empurrou cada qual para um canto diferente, mantida, no entanto, a mesma estrada de união de uma 

amizade que o tempo só cuidou de consolidar. 

Foi da velha curiosidade do repórter que nasceu este livro, em que Geraldo Elísio procurou, como 

testemunha ou ouvindo aqui e ali, colocar no papel, para conhecimento das novas gerações, fatos que 

fizeram a história- ontem e mais recentemente -dos bastidores da política de Minas. 

Roberto Elísio de Castro Silva 

Jornalista 



Políticos de antigamente 

Pede-1ne Geraldo Elísio para figurar em seu " Plenário À Moda Antiga ", uma explicaçclo da 
ciência política para um fenômeno dijitso e d(fícil de definir: uma espécie de decadência da política e dos 
políticos. 

Todos parecem concordar que jâ m'io se faz 1nais políticos cmno antigmnente. Mas por quê? 
Mudaram eles ou mudou o povo? 

De pronto, há que se fazer um registro indispensável: antes, nos "velhos tempos", a imagem do 
político era simpática. Cantava-se ern prosa e verso a agilidade verbal ou a esperteza co1n que o político 
lidava corn seus eleitores e seus inúmeros pedidos, muitos dos quais mio tinham cmno ser atendidos. 

Hoje, o quadro é radicalmente diverso. A figura do político tomou-se sinônima de vilclo e a 
política equivalente à atividade suja e degradante. 

A política de antigamente era outra, assim como o político de entüo. Antes de mais nada, era 

elitista. Prova-o as circunstâncias retratadas pelo folclore político: nas estórias o eleitor quase sempre 

aparece pedindo favores que cabe ao líder (ou padrinho?) político arrumar. A relaçclo é claramente de 
dependência. 

Mas embora elitista, a política não carecia de legitimidade. O político nüo era visto com 
desconfiança, nem quando protagonizava situações em que literalmente enganava seu eleitor. 

Um outro traço a destacar nos políticos do passado era a capacidade de discursar e de sustentar 

duelos verbais. Os parlamentos é que constituíam o grande cenário da política. Estes nüo eram a instituiçclo 

que é hoje, onde a atividade mais importante ocorre nas cmnissões. 

O plenário era o palco iluminado da política. Ali se construíarn e se de!>jaziam reputações. 

Aclamados erarn os que nüo deixavam frase sem re.\posta e encurralavam seus opositores de debate. 

A política se dâ hoje num outro Brasil, agora uma sociedade de massas. Bem ou mal, os políticos 

espelham as virtudes e os defeitos de nosso atraso social e político. Nüo selo nem melhores nem piores do 

que a sociedade que representam. Apenas a refletem. 

Mas há um sinal positivo e1n tudo isso. A critica à política é um exercício de cidadania e é assim 

que as denwcracias se consolidmn. 

Luis Aureliano Gama de Andrade 

Cientista político. Escreve para o jornal "O Tempo" 



De Incitatus aos Anões do Orçamento 

Nos dicionários brasileiros, folclore, do inglês folk-lore, "é o conjunto de tradições, lendas ou 

crenças populares de um país ou uma região, expressas em provérbios, contos ou canções: ciências das 

tradições, crenças e costumes populm·es; demopsicologia". Pelas mesmas vettentes trafega o folclore político. 

Não invento nada. Aliás, homenageio a todos os que me antecederam no gênero. Desde a velha 

Roma, já temos notícias de notáveis episódios folclóricos na política. Afinal, Cícero e Catilina não poderiam 

passar em brancas nuvens. E Calígula fez de lncitatus, seu cavalo, um honorável senador no âmbito do 

Senatus Populusquae Romanorum. 

Por outras bandas, em tempos mais modernos, é conhecida a história da deputada do Partido 

Trabalhista inglês, irritada com Sir Winston Churchill: 

- Se eu fosse a sua mulher, hoje, colocaria veneno no seu chá. 

-E se eu fosse o seu marido, tomaria este châ com o maior prazer. 

Em Plenário à Moda Antiga não pretendo fazer história ou situar episódios em ordem cronológica. 

Registro também as memórias de um velho repórter, somadas às narrativas que ouvi em inúmeras andanças 

e conversas no ofício de jornalista. 

Como um caleidoscópio, os episódios surgem contrastando grandes instantes da vida nacional e 

fatos típicos da simplicidade interiorana. Entendo, para as narrativas das quais fui testemunha, que um 

repórter pode brigar com quem quiser, menos cmiz a notícia. Da mesma forma, sou fiel às narrativas 

ouvidas. 

Tive a preocupação máxima de ser inédito. Se algo escapou e se repetiu, fica sendo uma homenagem 

adicional aos precursores do estilo. No mais, a minha reverência a todos os plenários, todos os parlamentos 

vitais às democracias do mundo. E uma ponta de saudade do plenário à moda antiga, onde aprendi lições 

de vida, admirando inteligências, vivacidades e sagacidades nos jogos políticos superiores, que sempre 

me fascinaram. 

Geraldo Elísio Machado Lopes 
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MINI-MÁXIMAS DA POLÍTICA 

Em política vale tudo, menos perder . 

Bobo em política é quem vira suplente . 

A palavra é de prata e o silêncio de ouro. Mas às vezes o silêncio é esperteza, conivência, 
omissão e até alienação mesmo. 

O mais bobo dos deputados desmonta e monta relógio suíço com luva de boxe . 

Vaca sem pasto, general sem tropa, vigé:lrio sem paróquia, jornalista sem veículo de 
comunicação e político sem mandato, estão no mato sem cachorro. 

Prostituta sem cama não tem nada a fazer (Ulisses Guimarães) . 

Melhor do que o atual, só o próximo governo. (Adágio dos áulicos) 

Nada mais passional do que ciúme de políticos. (Nunca se aproxime dos prefeitos, 
vereadores e cabos eleitorais deles quando eles estiverem próximos). 

Quando é conveniente, os políticos fazem as pazes, as suas mulheres nunca. Eles contam 
a elas tudo o que os outros fizeram com eles, nunca o que eles fizeram com os outros. 

Não grite quando cair. (Tancredo Neves) 

Política é a religião do diabo. (Ulisses Guimarães) 

Até o dia da eleição existe o importante eleitor e o insignificante candidato. Depois a 
situação se inverte, menos para quem perde. 

Saiba sempre quando correr de e para a imprensa . 

O Congresso N acionai não é uma congregação de Filhas de Maria. (Ulisses Guimarães) 

O mais bobo dos políticos acende cigarro no relâmpago. (Do povo) 

Deputado escorrega mais do que sarapó ensaboado (Opinião de eleitores) 

Se o governo não tiver defeitos, a gente inventa. (Máxima de oposição) 

Aos amigos, tudo. Aos inimigos, o rigor da Lei. (Máxima governista) 

Ninguém ganha oposição sem comer a poeira cívica. (Deputados pré-asfalto) 

Conversa reservada entre mais de duas pessoas já é comício. (Anônimo) 

Política é como nuvem, Você olha e ela está de um jeito. Alguns segundos depois, já 
mudou. (Magalhães Pinto) 

O diabo é o diabo porque é velho, não por ser o diabo. (Ulisses Guimarães) 

Estou rouco de tanto ouvir. (Parlamentares em geral) 

Demagogia é um negócio tão bom que só não faz quem não sabe. (João Gibram, ex
prefeito de Campo Belo) 

Henrique Hargreaves, ministro, Itamar não terá problemas graves, terá problemas 
"grives". (Roberto Medeiros) 



001 

J ânio tinha fama de beberrão e Tancredo, de contemporizador político. Os dois se encontraram 
em São João Del Rei, no Solar dos Neves, para discutir as questões nacionais. Na época, Elis 
Regina era o sucesso do momento, e o Brasil inteiro cantava uma música dos compositores João 

Bosco e Aldir Blanc, entre outras coisas falando de "Marias e Clarices" e "da volta do irmão do 
Henfil ", o sociólogo Betinho. Lá pelas tantas, TN e JQ apareceram juntos em uma janela, e o jornalista 
Otaviano Lage disparou: "Olha lâ ... o bêbado e o equilibrista!" 



002 
Israel Pinheiro chamou o vice Pio 

Canedo ao gabinete e o informou da ira do 
coronel-PM Ortiga, porta-voz dos coman
dantes da corporação, alertando que a Polícia 
Militar se levantaria em armas contra a decisão 
do governo federal de nomear um oficial do 
Exército para comandar a instituição. 

Pio, dali mesmo, telefonou para o Pa
lácio do Planalto, sendo atendido pelo chefe 
do Gabinete Militar, general Portela, soli
citando uma audiência com o presidente Costa 
e Silva, agendada para a quarta-feira seguinte, 
às 16 horas. Colocou o fone no gancho e comu
nicou o resultado a Israel. 

-Quem vai é você! 
-E se eu for preso? 
- Não terei nenhuma importância ... 

você é vice! 

Canedo viajou. E como recomendara 
Israel disse que o governador tinha sofrido uma 
indisposição súbita. Costa e Silva esmurrou a 
mesa e vociferou: • 

- Que governador é este que não tem 
autoridade para prender um oficial rebelado? 

Calmo, Pio retrucou: 
- Tenho 45 anos de vida pública e 

nunca vi um civil prender militar! 
O presidente coçou a cabeça e emen-

dou: 

- O senhor tem razüo ... temos de 
preservar a hierarquia. Civil ncio prende 
militar! Diga ao governador que depois 
falaremos disso. 

Até hoje a PMMG continua coman
dada por seus próprios oficiais. 

003 
Edson Zenóbio, diretor-executivo do 

"Estado de Minas", atuava na redação do 
jornal quando, ao tempo da ditadura militar, 
foi procurado por um censor que lhe avisou: 

- Esta manchete, "Povo de Santá 
Luzia se rebela contra a draga usada no Rio 

das Velhas" estâ censurada! 
Zenóbio não discutiu a imposição. 

Afastava-se aborrecido, mas foi chamado pelo 

censor. 
- "Seo" Zenóbio ... o que é que draga 

significa mesmo? 
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- Draga, meu amigo ... é a mulher do 
draglio! 

Na manhã seguinte um jeep do Exér
cito foi até a sua residência intimá-lo a depor 
sobre a "zombaria com as autoridades" 

004 
Depois do golpe de 64, José de Castro 

Ferreira ficou preso em Juiz de Fora. Próximo 
a ele, em outra cela, o padre Laje não perdia a 
oportunidade de gritar para todos os militares 
que transitavam em frente ao local: 

- Gorila ... ô gorila ... de acordo com o 
Parágrafo 668, Artigo l/I do Código Canônico, 

eu tenho direito a cela especial. 
Um tenente perdeu a paciência, pediu 

a um soldado um pedaço de tábua, tinta e 
pincel. Minutos depois afixou no xadrez a 
tabuleta com os dizeres: "Cela Especial". 

005 
No restaurante da Assembléia, Jésus 

Trindade almoçava em companhia do bispo 
dom Geraldo de Morais Penido, da Arqui
diocese de Juiz de Fora. O prelado já havia 
recriminado Geisel por ocasião do assassinato 
de um padre no Nordeste do País. Eu passava 
por perto e o deputado me chamou. Fu i 
apresentado ao religioso e formulei a pergunta: 

-O que o senhor acha da implantaçüo 
do divórcio no Brasil? 

- Foi preciso o filho de um pastor 
alenu7o assumir a Presidência da República 

para o divórcio ser implantado aqui. 

006 
O ex-secretário adjunto da Segurança 

Pública Rui Resende era delegado do antigo 
DOPS. Certa tarde recebeu ordens para 
dissolver uma manifestação estudantil na 



Praça Sete e apreender todas as faixas e 
cartazes que estivessem sendo usadas pelos 
manifestantes. Recolhidos os presos, o delega
do observou duas pessoas que destoavam do 
grupo de estudantes e indagou: 

- Os senhores süo co1nunistas tam-
bém? 

- Nüo. Somos trabalhadores! 
- E por que foram presos? 
-A gente carregava uma faixa tentan-

do ganhar um dinheirinho extra. 
-E o que estava escrito na faixa? 
"APROVEITE A LIQUIDAÇÃO DA 

SAPATARIA ATÔMICA". 

007 
Em Uberaba, os jornalistas cercaram 

o presidente João Figueiredo e indagaram dele 

o perfil ideal para sucedê-lo. Resposta dada, 
os profissionais da imprensa correram até 

Magalhães Pinto e relataram o que ouviram 

do general. O ex-governador de Minas, 

tentando ser candidato à Presidência, ouviu os 

repórteres e concluiu: 
- Uai ... isto aí ru1o é perfil ... é meu 

retrato! 

008 
Durante a inauguração da Fazenda 

Modelo da SEA, em Felixlândia, entusias
mado, o secretário da Agricultura, Evaristo de 
Paula desdobrava-se em elogios ao governador 

Israel Pinheiro: 
- O doutor Israel é tão identificado 

com os ruralistas que cheira a capim e tem 
sangue de boi na veias! 

Israel cutucou o secretário e indagou: 
- Ô Evaristo ... você nüo vai inventar 

que eu tenho chifres rui o, vai? 
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009 
Paulinho, ex-prefeito de Chapada do 

Norte, é um homem de poucas letras. Pediu a 
uma professora local para redigir um de seus 
discursos de campanha. Ela o fez de forma 
manuscrita. Durante o comício, o candidato 
não conseguiu entender um trecho e ficou 
embaraçado. Atenta a seu lado, a mestra 
recomendou: 

-Pula aí, meufillw! 
Paulinho interrompeu a fala e começou 

a saltitar sobre o palanque. 

010 
Em 82, o senador Ronan Tito resolveu 

aliar palavras a um gesto característico para 
marcar seus discursos. Erguendo um dos 
braços, espalmava a mão e indagava aos 
eleitores do Triângulo Mineiro: 

- Que número é este? 
- Cinco, o cachorro - respondiam as 

multidões em coro, aludindo ao jogo do bicho 
e já previamente orientadas. 

Ronan continuava: 
- Tancredo é o cachorro que vai 

afugentar os ladrões do Palácio da Liberdade! 
Durante um jantar na residência do 

deputado Raul Belém, em Araguari, presentes 
Hélio Garcia, Tancredo Neves, Itamar Franco, 
Simão da Cunha e Ronan Tito, um eleitor se 
aproximou do candidato e comentou: 

-Eu não estou gostando deste negócio 
do Ronan dizer que o senhor é cachorro. 

Cuidadoso para não desagradar 
ninguém, Tancredo murmurou: 

-Veja você! 
Ouvidos apurados, Hélio Garcia 

percebeu, bateu a mão espalmada na mesa e 
sentenciou: 

-Se for para ganhar eleição, tem até 
de latir! 

011 
Aquiles Diniz, um dos maiores pe

cuaristas mineiros, dono de uma rede de 
frigoríficos, enciumou-se com a votação 



expressiva de um dos candidatos do PTB, que 
ele presidia. 

-Você teve mais votos do que eu, José 
Maria Pinto! 

O outro explicou: 
- Só em Belo Horizonte eu distribui 

mais de mil tábuas de bater bife para as donas 
de casa, nelas impressos meu nome e o número 
14.220. O senhor é quem se esqueceu de 
entregar a carne. 

012 
Geraldo Félix, o "Gato Félix", durante 

anos foi funcionário administrativo do Palácio 
dos Despachos. Depois da "virada", uma 
chuva forte inundou vários compartimentos 
onde ele trabalhava, destruindo "documentos 
importantes". Félix queixou-se posteriormente 

ao deputado estadual Tarcísio Henriques, 
quando este foi secretário adjunto da Casa 
Civil: 

-Foi um desastre, doutor. .. tudo por 
causa de um buraco na parede. Precisamos 
mandar tapá-lo com urgência! 

Tarcísio meditou e respondeu: 

-Não faça isso não! Quem sabe no 
futuro a gente vai precisar de outra en
chente? ... 

013 
Durante um feriado prolongado, os 

moradores da Rua Bambuí, em Belo Hori

zonte, no trecho compreendido entre as ruas 

Caracol e Cabo Verde, às cinco da madrugada 

foram desperta~os por um alarido intenso. O 

vigia de um prédio detivera um pivete, 

integrante de um bando que tentara furtar um 

apartamento. 

Esquálido, faminto, o menino restara 

seguro pelo homem. Os demais escaparam 

levando o que foi possível carregar: roupas 

pescadas de um varal. Sem que ninguém 

percebesse, outro pivete se escondeu num lote 

vago. Quando chegou a radiopatrulha o menor 

seguro pelo vigia parou de chorar e avisou ao 
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companheiro: 
- Corre, Sarney ... os hôme chegou! 

O menino escondido não conseguiu 

escapar. Mirrado, indefeso no interior da 

viatura policial, explicou ter sido batizado em 

homenagem ao ex-presidente. Seu pai era fã 

do Plano Cruzado. Devido à influência de 

terceiros, não foi espancado. Se não, Sarney 

teria apanhado feio da polícia. 

014 
Euro Arantes, pai da imprensa nanica, 

era deputado estadual e foi convidado a 
integrar o Partido Comunista Brasileiro. Ele 
agradeceu e explicou aos estupefatos 

interlocutores 
- Eu falo muito alto e a polícia nos 

localiza! 

015 
"Bacuri", vereador em Juiz de Fora, 

já mais idoso, foi a um cardiologista que 
recomendou a ele uma mudança radical nos 
hábitos de vida: caminhar, dormir cedo, não 
beber, não fumar e moderar a alimentação. 
Preocupados, os amigos mais próximos 
quiseram saber se "Bacuri" estava mesmo 
disposto a mudanças. Ele confirmou esta 
intenção. 

- Jâ providenciei outro médico! 

016 
José Maria de Alkimim ouvia um 

grupo de jornalistas narrar um episódio. A 
história deixava bem um dos personagens 
envolvidos, despertando o interesse do político 
de Bocaiüva. Encerrado o caso, ele pediu ao 
Roberto Elísio: 

- Atribui a mim e diz que quem 
espalhou foi o Renato Azeredo. 



017 
Em 1979, o deputado Luiz Vicente 

Calíchio sofreu um acidente automobilístico. 
Quando voltou a trabalhar, chegou à 
Assembléia Legislativa apoiado em muletas. 
As professoras da rede estadual estavam em 
greve, e uma delas perguntou: 

assim! 

-De qual partido é o senhor? 
-Sou da ARENA! 
- Entüo, é por isso que o senhor está 

Calíchio retrucou: 
- Mas eu vou sarar e você ntlo! 
Ela rebateu: 
-Mas eu nüo estou doente! 
O deputado argumentou: 
-A tua saúde está bem, mas a feiura 

nüo tem cura nclo! 

018 
Daniel Silva, concetcwnense escu

deiro de José Fernando de Oliveira, dizia 
maravilhas da terra: 

-Melhor que Dimnantina ... -berço 
de Igor Tameirão, do PMDB Jovem. Para se 
defender, lgor afirmou: 

-A diferença é só uma: Diamantina é 
Patrimônio Cultural da Hwnanidade. Con
ceiçüo do Mato Dentro, patrimônio afetivo do 
embaixador José Aparecido e do prefeito Zé 
Fernando. 

019 
Conta o ex-prefeito de Belo Horizonte, 

Patrus Ananias. 
-Durante os co1nícios das Diretas-já, 

o doutor Tancredo Neves falava muito nos 
militares. Um dia Lula indagou a ele: 

- O senhor nüo estâ falando muito 
para um público dos quartéis, esquecendo 
quem estâ nas ruas? 

020 
O ex-deputado Genésio Bernardino e 

eu nos encontramos na Assembléia. 
Inflamado, ele fez um discurso nacionalista em 
defesa da Petrobrás .. 

-Lutei muito, mas acabei vencido. No 
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Congresso Nacional existe um rolo compres
sor patrocinado por Fernando Henrique. 

Nos despedimos. Na Sala de Imprensa, 
fui ler os jornais. Em ordem alfabética, no 
"Hoje enz Dia", o voto dele favorável à quebra 
do monopólio estatal do petróleo. Atropelado 
pelo rolo compressor do FHC. 

021 
Tonho Araújo, laticinista e ex-prefeito 

de Araguari, conta Marcos Tito, candidatou
se à reeleição. As urnas não corresponderam 
às suas pretensões e ele, revoltado, informou 
aos amigos que iria transferir a sua "fábrica 
de latrocínio" para uma cidade de Goiás. 

022 
Conversavam Tancredo Neves e o 

deputado Elmo Brás. Uma senhora famosa por 
seus peditórios aos políticos se aproximou 
deles. Tancredo advertiu: 

- Cuidado, Elmo ... Se nclo tiver nada 
a solicitar ela pisa no pé da gente só para pedir 
desculpas. 

Geraldo Elísio com o presidente Juscelino 
Kubistcheck (Sete Lagoas) ... 



I 

023 
José Cabral e Último de Carvalho 

duelavam verbalmente, um da tribuna, outro 
de um dos microfones de aparte da Assem
bléia. 

Impaciente, Cabral disse ao adversário: 
- Vossa excelência namora, namora, 

mas ncio quer casar. 
Último de Carvalho retrucou: 
- O nobre colega quer casar sem 

namorar? 

024 
A Câmara de Pará de Minas estava 

reunida, conta o presidente da Assembléia, 
Antônio Júlio. "Pelota", um dos edis, afirmou 
que o colega Roque era "robô do secretário 
municipal Hugo Flâvio ". O tempo fechou. 
Roque partiu para a briga física, gritando: 

-Ladrão é a mãe, nunca roubei nada, 
nem do Hugo Flávio nem de ninguém. 

025 
Na sede do Sindicato dos Jornalistas 

Profissionais de Minas Gerais, uma entrevista 
do líder comunista Carlos Prestes. A jornalista 
Ângela Carrato pergunta: 

-Qual a opinicio do senhor a respeito 
dos atuais partidos de esquerda? 

Prestes dispara: 
- Não existem mais, süo todos bur

gueses!. 

O Muro de Berlim não havia caído e 
existia ainda a União Soviética. 

026 
Conta o jornalista Cristiano Ferreira 

de Melo: 
- Ernane Maia ocupou a tribuna para 

lamentar a morte de um colega: Lúcio 
Bittencourt, no seu último vôo aéreo, pela 
primeira vez se encontrou com a morte, o que 
nos deixa muito tristes. 
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027 
Comício de Romeu Queiroz em 

Senhoor, distrito de Araçuaí. Alguém avisou 
que um adversário dos promotores do evento 
estava pretendendo falar. Foi recomendado ao 
mestre de cerimônias "nüo passar o microfone 
ao Tadeu do deputado Carlos Murta ". Ocorreu 
uma distração e o rapaz discursou. Na sua fala, 
voltou-se contra a diretora da escola pública 
local. A professora foi se defender, explicando: 

- 7itdo é inveja. Quando eu me des
quitei, ele me cantou e eu não quis dar. 

028 
Ozanan Coelho, afirma Saulo Coelho, 

pediu a Francelino Pereira para construir a 
estrada ligando Ubá a Rodeiro, além de uma 
nova sede para a Caixa Econômica da cidade. 
O prédio teve a sua construção iniciada, mas 
foi "esquecida" a rodovia. Um dia Francelino 
se encontrou com Ozanan e comunicou: 

- Podemos inaugurar a nova sede da 
Caixa! 

Coelho agradeceu e fez um pedido: 
- Vamos inaugurar junto com a 

estrada? ... 
O governador iniciou às obras e a 

ligação Ubá-Rodeiro foi concluída em meio a 
grandes festas. Entretanto, não tendo sido 
possível esperar muito, a agência da Caixa, 
sem inauguração, entrou primeiro em ati
vidade. 

029 
Adalardo, prefeito de Gurinhatã -

pássaro azul, em tupi-guarani- um dia deixou 
a sua cidade e veio a Belo Horizonte 
acompanhado de Fued Dib. Foram falar com 
Magalhães Pinto. Atendendo-o na exposição 
de motivos, o governador deu seqüência às 
audiências. Adalardo continuou de pé junto a 
ele. Magalhães percebeu, voltou a cabeça e 
indagou: 

- O senhor nüo foi atendido? 
-Fui, mas quero confirmar se a ordem 



é pra valer. Fued me disse para não confiar 
no senhor. 

030 
Um grupo de assessores de Romeu 

Queiroz comentava o almoço reunindo Itamar 
Franco e Hélio Garcia, na casa do ministro 
Paulo Paiva, um pouco antes das eleições de 
98. Mestre em culinária, o jornalista Sérgio 
Augusto observou o cardápio noticiado pela 
imprensa: arroz, frango, angu e couve. 

-Falta alguma coisa! 
Romeu Queiroz emendou: 
-Os quiabos são eles mesmos! 

031 
Dizem, Luíza Erundina, do PT, era 

ministra do presidente Itamar Franco. Sem 
nenhuma conversa prévia com ele, pelos 
jornais, anunciou a possibilidade de pedir 
demissão. O ministro Henrique Hargreaves 
telefonou para Erundina e estabeleceu-se o 
seguinte diálogo: 

- Ministra, estou vendo nos jornais 
que a senhora estaria demissionâria? 

-Não, ministro ... eu ainda não pensei 
nisto. 

-Então, daqui para a frente a senhora 
jâ pode começar a pensar! 

032 
Rafael Nunes Coelho era presidente 

da Assembléia e, por recomendação do Palácio 
da Liberdade, queria evitar a aprovação de um 
projeto de interesse da oposição. Parte da 
situação estava alinhada com os oposicio
nistas. Mas freqüentemente Rafael tinha de ir 
ao banheiro, em função de problemas renais. 
Sylo Costa c Gerardo Renault, governistas, 
adicionaram um diurético à laranjada a ser 
servida ao presidente do Poder. Depois, 
cronometraram o tempo em que ele se 
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ausentava, concluindo que o remédio fazia 
efeito, ampliando o prazo das ausências e, na 
seqüência, Renault assumiu provisoriamente 
a Presidência da Mesa. Quando Rafael voltou 
ao seu posto, o projeto estava aprovado. 

... com o governador Magalhiies Pinto, na 
inauguraçilo do "Mineiriio" .. . 

033 
"Sô Dega", o Edgar de Alfeu, foi o 

primeiro candidato a prefeito de Senhora de 
Oliveira. Abrigado na legenda do PR, 
enfrentava a coligação PSD-UDN. Hélio Re
sende perguntou se ele tinha esperança de 
vencer. Edgar respondeu: 

-Certeza! 
-Como? 
-Só depois da eleiçüo eu conto! ... 
Terminada a apuração, "Sô Dega" 

revelou o segredo. Na época, mulheres não 
usavam calças compridas e ele recomendou a 
utilização de duas "marmitas", conjuntos de 
cédulas que possibilitavam aos candidatos 
dirigir as eleições: "Uma no seio e outra na 
barra da saia. Quando os home do outro lado 
pedir as cédulas para trocar o voto, entreguem 
o seio e votem com a barra da saia. Foi assim 
que virei prefeito!" 



034 
Gustavo Capanema, garante Jésus 

Trindade Barreto, interventor interino de 
Minas, esperava ser oficializado por Getúlio 
Vargas. A escolha recaiu em Benedito 
Valadares, que acabou sabendo da fmstração 
do outro. Após a transmissão do cargo, 
Capanema aconselhou: 

-Olha Benedito ... agora você deve ler 
mais ainda, procurar bons autores, inclusive 
os estrangeiros. Tenho muitos livros e se for 
do seu interesse, posso emprestar alguns. 

Valadares respondeu: 
- Pois eu tenho poucos e estou 

pretendendo jogâ-losfora! 

035 
O líder do governo, Manoel Costa, 

encontrou-se com Jadir Barroso, mostrando
se bastante acabmnhado. 

-O que aconteceu líder? 
- Sei mio ]adir! Acho que Israel 

Pinheiro brigou comigo! 
-Mas o que houve? O senhor mio se 

saiu bem na conduçüo de algum projeto do 
interesse do governador? 

- Nüo é isso, filho! Todas as vezes em 
que eu vou ao Palâcio e abro a porta do 
gabinete dele, ele me da a maior esculham
baçüo. Hoje ... 

-Foi pior, deputado? ... 
- Nilo! Abri a porta e ele me tratou 

cmn a maior gentileza. Olha, ]adir, ele só pode 
ter brigado comigo! 

036 
, . João Nei.V[~, chefe político de Araçuaí, 

proxtmo das eletçoes, contratava os serviços 
de "Zé Careca", dentista prático que recebia 
por serviços executados. Ele colocava os 
eleitores em fila, anestesiava as bocas e ia 
exercendo a profissão de Tiradentes. Vez por 
outra arrancava um dente são e provocava 
reclamações, sem maiores conseqüências. 
Depois, colocava tudo em uma sacola de pano 
encardido e ia atrás de Neiva conferir e receber 
o seu dinheiro. 
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037 
Época de formação do Partido Popu

lar, o PP, unindo Tancredo Neves, ex-PSD, e 
Magalhães Pinto, ex-UDN. Os dois viajavam 
num mesmo carro à cidade de Itapecerica. Em 
outro veículo, discretamente, o deputado Elmo 
Brás os seguia. Quase chegando ao destino, 
Tancredo deu um jeito de parar no acostamento 
e trocar de carro, comentando com Elmo: 

- Nüo quero chegar com ele... vhcê 
sabe como é isso, meu filho! 

038 
O deputado Marcelo Caetano tinha 

uma intensa participação nos movimentos de 
esquerda. A militância fazia com que ele se 
afastasse por longos períodos de sua casa, 
preocupando a família. Nessas ocasiões o seu 
pai, Álvaro Caetano Bicalho, invariavelmente 
ia procurá-lo no DOPS. Um dia Marcelo pediu 
a ele: 

-Pai, não faz isso não ... o senhor acaba 
me encontrando! 

039 
Amigo pessoal de Benedito Valadares, 

o doutor Oscar Barbosa, de Pequi, viajou a 
Belo Horizonte para pedir a remoção de um 
delegado de polícia. O governador ponderou 
e propôs trocar a remoção pela extensão dos 
trilhos da Central do Brasil, de Pará de Minas 
até Pequi. Oscar Barbosa insistiu no pedido 
original: "Nem mesmo em nome do progresso 
eu levo ferro! ... " 

040 
"O meu PMDB não é o PMDB do 

doutor Miguel Arraes !" A frase dita por 
Tancredo repercutiu em todo o Brasil. Um dia 
eu perguntei ao ex-presidente: 

-O senhor pennite uma observaçüo? 
- Claro, meu filho! 
- A oposiçüo tem outros nomes im-

portantes ... o Fernando Henrique Cardoso ... 
- Vocêjâ começa errado. É maisfiícil 

eu me entender com o doutor Arraes do que 
com o professor Fernando Henrique. Ele é tüo 
vaidoso que acha que é bonito! 



041 
Lélis Ferreira, deputado estadual por 

Campina Verde, in·itado por não conseguir um 
telefone para sua fazenda, ocupou a tribuna 
da Assembléia para atacar a CTBC. Waldyr 
Melgaço, genro do proprietário da empresa, 
foi defender o sogro. Alguém solicitou ao 
deputado Sylo Costa pôr fim à disputa. Ele 
recusou com um argumento singelo: "Enz 
briga de genrocracia eu ntio entro". 

042 
Heitor Pimenta era chefe político em 

São João Evangelista. Após a queda de Vargas, 
em 45, um capiau o procurou: 

- Doutor Heitor, o que é essa tal de 
democrácia? 

Sem vacilar, ele respondeu: 
Detnos é o demônio. Crácia é uma 

cidade da Grécia onde o demônio anda solto. 
E democrácia é pau no lombo de quem .ficar 
contra o doutor Heitor. 

043 
Em Uberaba, o presidente Figueiredo 

foi anfitrionar Alfredo Stroessner, ditador 
paraguaio. O militar brasileiro argumentou que 
seria melhor o visitante falar aos repórteres. 
Veio a primeira pergunta: 

- Qual a pauta do encontro entre os 
dois chefes de Estado? 

Lépido, respondeu o entrevistado: 
- El desarrollw de la denwcracia. 
A entrevista acabou aí. 

044 
Wilson Tanure parou num lugarejo do 

Oeste de Minas. Nunca tinha estado ali. 
Enquanto tomava um refrigerante num boteco, 
dele se aproximou um vira-lata. O deputado 
arranjou um barbante, pegou três cédulas com 
o seu nome e o do deputado federal Renato 
Azeredo, fez um "colar" e amarrou no 
pescoço do bicho. Vieram as eleições e ele e 
Renato tiveram exatamente três votos naquele 
lugar onde não conheciam sequer uma pessoa. 
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com o presidente Aureliano Chaves e os repórteres 
Chico Pinheiro, Paulo lleneine e Felipe Drumond 

(Palácio dos Despachos) ... 

045 
Em Poço Fundo, udenista se orgulha 

de ser "piranha", enquanto pessedista não 
abre mão de ser "jaca ré". Ao assumir o cargo, 
o prefeito Messias, PSD de boa cepa, colocou 
um filhote de jacaré no laguinho da praça 
central da cidade. Passados quatro anos, a 
UDN retornou ao poder e Donato, o novo 
prefeito, alegando mais segurança para os 
freqüentadores da praça, mandou guisar o 
bicho, que já havia crescido. Desolados, os 
pessedistas assistiram ao banquete. 

cmn o governador Francelino Pereira (Aeroporto 
da Pampulha) ... 



046 
Zezinho Bonifácio concedeu uma 

coletiva, dela participando o jornalista Se
bastião Martins. O político respondeu algo 
comprometedor, percebeu o risco e advertiu o 
repórter: 

- Publica assim mesmo. Se precisar, 
eu sou muito versátil e desminto. 

047 
O TRE estava divulgando o resultado 

final de uma eleição. Expectativa, salão lotado, 
calor sufocante e um quase silêncio incômodo. 
Quando foi anunciando o nome do último 
eleito por uma legenda, Amilcar Padovani, as 
palmas irromperam. Eram os avalistas do 
deputado. 

048 
Durante a campanha eleitoral de 1950, 

Tonho Araújo, político de Araguari, foi saudar 
o brigadeiro Eduardo Gomes, em disputa com 
Getúlio Vargas. Empolgado, fez marcantes 
referências ao "grande ministro das Aerovias 
Brasil". 

049 
Em campanha política, fui com E li seu 

Resende à cidade de Uberaba. Tão logo o avião 
aterrissou e desci, fui abordado por um 
jornalista local. Ele me pediu para conversar 
reservadamente c nos afastamos para um local 
discreto do aeroporto. A primeira pergunta foi 
a seguinte: 

-O que você é? 
- Coleguinha ... jornalista como você. 
De onde estava, ele gritou para outro 

grupo mais afastado: - É colega da gente ... 
Nüo é o mala preta nüo! 

050 
Vereador em Ituiutaba, Satipo, em 64, 

foi acusado de subversivo e convocado a depor 
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perante um grupo de militares. Dos primeiros 
negros a atingir a vereança, era antitabagista 
e ia respondendo às perguntas, quando um 
oficial, pretendendo filar cigarro, indagou: 

- O senhor fuma? 
Assustado, Satipo se pôs de pé e 

respondeu: 
-Não, mas se o senhor quiser; come-

ço agora. 

051 
O primeiro estatuto do PSD, contava 

Pio Canedo, foi redigido "em linguagem 
apurada, num tempo em que o PCB vivia a 
sua fase de maior ascensão no Brasil"· 
Depois de apreciar o documento, Benedito 
Valadares virou-se para os caciques pes
sedistas e vaticinou: 

-Não está bom! 
d . ? 

-Mas o que falta, doutor Bene tto. 
Ele mirou os companheiros e acres

centou: 
-Bota um pouco de comunismo nisso 

' I az .... 

052 
Sessão tensa no Congresso. Expecta

tiva geral diante de uma anunciada fala de 
Jarbas Passarinho, tido como porta-voz dos 
militares. Ele iniciou o discurso e Thibau pediu 
um aparte. 

- Passarinho na muda não canta, 
algum.a coisa grave vai acontecer! 

Dois dias depois, Geisel editou o 
"Pacote de Abril". 

053 
Americano fanático, Eduardo Azeredo 

foi ao "Mineiriio" assistir a um clássico. O 
América perdeu fe io. Desconsolado, um 
torcedor do "Coelho " gritou para ele, na saída 
do estádio: 

- Ô governador. .. o senhor é Azeredo 
ou azarado? 



054 

Amlar trôpego, Jânio Quadros, seguido de dona Eloá, chegou ao adro da Igreja de São 
Francisco, em São João Del Rei, para participar dos funerais de Tancredo Neves. Numa 
roda, conversavam Leopoldo Bessone, José Luiz Baccarini c outros. Eu estava perto e 

ouvi Bessone comentar: 
-Ele tá bêbado! 
Jânio ouviu, voltou-se c apontando o dedo em riste justificou-se: 
-É labirintite ... la-bi-rin-tí-te! 
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055 
Sempre ao discursar, Newton Cardoso 

citava um político, economista ou filósofo de 
fama. Um dia, chegou a vez de Platão. 

-Gosto dele- comentou o governador. 
Na Sala de Imprensa da Assembléia, 

um jornalista comentou: 
- Serâ que isso estâ correto? 
O deputado Roberto Carvalho ouviu 

o comentário e explicou: "Sim ... o Newtüo tem 
a síndrome do Cebolinha!" 

056 
Durante anos funcionou no âmbito da 

Assembléia de Minas uma instituição paralela, 
precursora das atuais ONG' ,s, chamada 
"Câmara Auxiliar de Compensação da 
ALEMG- CACO". Naqueles tempos o 
dinheiro era curto e não existindo sistemas on 
fine, sequer fax, a compensação de cheques 
era demorada. O funcionamento ocorria assim: 
Marcos Tito emitia um cheque - carecendo 
de fundos. Para cobri-lo, recebia outro cheque 
de Amilcar Padovani, a ser cobrado em Juiz 
de Fora. A Operação levava dez dias para se 
efetivar. Quando o cheque de Padovani passa
va pela Câmara de Compensação, em Juiz de 
Fora, ele o cobria com outro emitido por José 
Luiz Baccarini, para ser cobrado em São João 
Del Rei. Mais dez dias para o desconto. 
Quando chegava em São João Del Rei, para 
cobrir a ausência de fundos, já estava pronto 
um cheque assinado por José Laviola, a ser 
cobrado em Conselheiro Pena. Outros dez dias 
de demora. E assim a vida foi seguindo até a 
extinção do CACO. Desnecessário hoje, pois 
seria atropelado pela inform<ítica. 

057 
Em Viçosa, o doutor Carlos Rai

mundo, médico conceituado, atendeu às 
pressas o vereador Altivo Inácio, adversário 
dele, que aproveitou e espalhou ser o preço 
cobrado, abusivo. O médico se candidatou a 
prefeito e Toninha Cheker, em busca de 
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argumentos para comprometer o oponente, 
procurou Altivo. 

- Vâ para o palanque e diz que o 
Carlos Raimundo cobrou caro de você. 

- Niio posso, Toninho! 
-Por quê? 
- Caro, ele cobrou ... só que eu niio 

paguei! 

058 
Tancredo Neves, Hélio Garcia e Elmo 

Brás retomavam de uma viagem. Tancredo 
dormia e Hélio pediu ao piloto para sobrevoar 
a sua fazenda, em Santo Antônio do Amparo. 
Cutucou o governador e disse: 

- Doutor Tancredo, esta é a minha 
fazenda. 

Olhos fechados, ele respondeu: 
- Uma beleza! 
Garcia insistiu: 
-Ali é meu cafezal. 
Pouco alterando o sono, Tancredo 

comentou: 
-Bonito! 
Hélio Garcia pediu ao deputado: 
-Menino, acorda o governador! 
Elmo atendeu ao apelo e Garcia 

reiterou: 
-Minha fazenda e meu cafezal. 
Tancredo Neves foi lacônico: 
- Eu vi - e voltou a dormir. 

059 
O professor Davi Márcio Santos, na 

juventude, sempre se via às voltas com a 
repressão. Lecionando geografia na UFMG, 
viu vários de seus alunos serem processados 
por "idéias subversivas". Saiu em defesa dos 
estudantes e foi a Juiz de Fora falar com o 
promotor Joaquim Simeão de Faria. Durante 
a conversa, Simeão comentou: 

-Nas horas vagas, eu sou seu colega. 
Leciono inglês! 

Davi argumentou: 
- Uma pena, professor! O senhor 

deveria limitar suas atividades profissionais 
somente às horas vagas. 



060 
Nova Ponte, no Triângulo Mineiro, 

tem uma família notória. Compõem o clã os 
senhores Jânio Quadros, marceneiro e radia
lista, ex-presidente do PSDB; Carlos Lacerda, 
marceneiro; Leonel Brizola, partidário do PFL 
de Ponte Nova; Milton Campos, marceneiro; 
e Pedro Aleixo, contador e professor. O pai 
do grupo famoso é o senhor Pedro Pontes, 
fundador do PDT no município. 

Ecletismo que não deixa dúvidas. 

061 
Cassado em 64, Jorge Carone Filho 

enfrentou 13 horas de interrogatório patroci
nado pelos militares, respondendo em pé de 
igualdade. Quando terminou, o coronel-PM 
Sílvio de Souza disse a ele: 

- Você correu um risco. Todos nós es-
távamos armados! 

Carone retrucou ligeiro: 
- Eu tmnbém. 

Enfiou uma das mãos num dos bolsos 
e retirou um rosário de contas de lágrimas. 

062 
José Santana de Vasconcelos foi 

participar de um comício em São João do 
Paraíso. No palanque, a seu lado, o ex-prefeito 
Juvenal protestava contra a administração de 
Fernando Collor de Melo. 

-Esse "hmne" só mio confiscou nos

sas esposas porque JU/o gosta de mulher. Onde 

jâ se viu? ... Passar a müo na poupança da 

gente! 

063 
Noite qualquer, em 1975, Acyr Antão 

leu ao microfone da "Itatiaia" que nos Estados 
Unidos a CIA havia publicado um anúncio 
destinado a possíveis interessados "em tra-

13 

balhar no Brasil". Apesar de tudo bem claro, 
na manhã seguinte filas de candidatos a James 
Bond foram formadas na porta da emissora. 
Todos interessados em trabalhar na CIA. 

064 
Em Ponte Nova, narra o deputado 

Domingos Lana, Rubens Grasci, um udenista 
roxo, convidou Jânio Quadros para padrinho 
de batismo de sua filha. O nome escolhido, 
Eloá. Terminada a cerimônia de batismo Jânio 
abraçou o novo compadre e disse: 

- Doutor Rubens, muito obrigado, 

porque esta é a primeira e última vez que nos 

encontraremos. 

065 
Oliveira e Souza foi um deputado 

estadual famoso pelo mutismo. Certa ocasião, 
conta Murilo Badaró, ele foi provocado por 
Euro Arantes. Oliveira foi ao microfone de 
apartes e fez soar o vozeirão de que era pos
suidor: 

- W1i à puta que o pariu! 

E retornou ao célebre silêncio. 

. ".. 

' ..!....;J,--....,..,..~ 

·I)~~~~;, 

... entrevistando o líder comunista, senador 
Carlos Prestes (ALMG) ... 



066 
"Valter Gordo" candidatou-se a 

vereador em Virgem da Lapa. Confiante no 
seu potencial eleitoral, não quis votar nele 
próprio e homenageou um amigo. Veio a 
apuração e ele não teve nenhum voto. 

067 
Voltávamos de Manaus a bordo do 

jatinho do Palácio da Liberdade- GLW- em 
código aeronáutico Golj, Lima, Whisky, porém 
conhecido nas rodas políticas como Gelo, 
Limão e Whisky. Além dos tripulantes, o 
governador Hélio Garcia e os jornalistas J.D. 
Vital, Ariôsto Silveira, Ângela CmTato e eu. 
Em determinado momento o governador 
encheu um copo de gelo e "Chivas", pegou 
um guardanapo e me ofereceu a bebida. 
Agradeci a gentileza. 

-Muito obrigado ... sou abstêmio. 
Ele olhou espantado e indagou: 

-Mas você acha que isso é virtude? ... 

068 
Tempo das "marmitas", lembra Jésus 

Trindade Barreto. Em dia de eleição, um eleitor 
da zona rural apareceu em casa do chefe de 
sua facção política em Teixeiras. Tomou o café 
da manhã oferecido pelo líder e em seguida 
recebeu o conjunto de cédulas com a 
recomendação: 

-É segredo ... ninguém pode ver! 
Saiu, votou e regressou à casa do chefe 

que indagou: 

-Fez como recornendei? 

- As cédulas tüo direitinho aqui no bolso! 

-Mas como você votou? 
- Uai ... pedi pra eles! 
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Foi atendido de pronto e ajudou a 
eleger o adversário. 

069 
Augusto dos Mares Guia tinha uma 

lanchonete em Curvelo. Incentivado pelos 
estudantes, se candidatou a vereador usando 
o slogan: "O cachorro late e o gato mia, para 
vereador Mares Guia". Os mesmos 
incentivadores se encarregaram de ampliar o 
marketing: "O candidato dos anirnais". Ele 
perdeu a eleição. 

070 
Um grupo de professoras, irritadas 

com o atraso no pagamento de seus salários, 
resolveu se dirigir ao Palácio da Liberdade 
para falar com o governador Israel Pinheiro. 
Sem condições de solucionar o problema, ele 
mandou dizer que não as receberia. As mestras 
informaram que iriam então ao Palácio 
Episcopal, reclamar com o bispo. 

- Podenl ir!- devolveu o governador. 
Observando a movimentação de uma 

das janelas da Secretaria de Estado da Edu
cação, José Maria de Alkimim ligou para o 
governador: 

- Israel. .. se eu fosse você mio faria 
isso ru7o, pois vai correr o risco de passar para 
a história corno o primeiro homem que 
mandou mulheres para o bL\1)()1 

071 
Caçador emérito, Dalton Canabrava 

repentinamente aderiu à onda da ecologia. Um 
grupo comentava: 

- Que mudança do Dalton! 
Rodrigo, um de seus filhos, explicou 

solícito: "Depois que o pai perdeu a pontaria 
foi que ele virou ecologista!" 



072 
Estudantes esquerdistas e militantes da 

Tradição, Família e Propriedade - TFP - um 
dia qualquer antes do golpe de 64, promoviam 
escaramuças no centro de Sete Lagoas. Em 
meio ao tumulto, "Zé Cristal", tipo popular, 
subiu num banco de praça e berrou: 

-Todo mundo quer o lugar do patrüo, 
1nenos o guia de cego! 

Desceu aplaudido pelos tefepistas. 

073 
Conta o deputado padre Nobre: "Um 

dia chegou à sede do MDB de Minas a notícia 
de que seriarn cassados Tancredo Neves, Jorge 
Ferraz e Renato Azeredo. 

A apreensüo foi generalizada. À noite, 
a "Voz do Brasil" divulgou a relaçüo de 
cassados e eles nüo estavam lâ. Assim mesmo, 
perrnaneceu a inquietaçüo. Telefonei para wn 
general amigo, de quem havia feito o 
casamento. Ele desconversou, disse estar 

saudoso e entendi que nüo queria falar ao 
telefone. Viajei ao Rio e ele contou": 

- De fato, Tancredo Neves, Jorge 
Ferraz e Renato Azeredo entraram numa lista 
de cassaçüo. Foranz salvos porque o Orlando 
Geisel disse que somente concordaria se fosse 
cassado também o chanceler Magalhües 
Pinto, "presente aqui à nossa reuniüo ".Como 
ficaria rnal para a revoluçüo, nilo cassaram 
ninguém. 

Antes desta, existiu outra versão. 
Tancredo já escapara de uma primeira leva de 
punições. Isto porque, pouco antes do golpe 
de 64, o ex-presidente Castelo Branco servia 
em uma distante unidade militar do Nordeste 
do País. Tancredo, para cumprir obrigações 
governamentais, viajou até lá. Coinciden
temente, a esposa de Castelo, dona Argentina, 
passou mal, inclusive correndo risco de vida. 
Neves colocou o seu avião à disposição de 
Castelo para transportá-la até um centro 
médico mais desenvolvido. O militar nunca 
esqueceu a gentileza e quando propuseram 
cassar o doutor Tancredo, logo nos primeiros 
dias de 64, ele foi enfático: 

-Enquanto eu for presidente, ele nüo 

será cassado! 

... com o presidente Tancredo Neves e .Jô Horta de Azevedo (Rio - residência do deputado Milton Reis) ... 
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074 
Demerval Pimenta pediu a remoção de 

um tenente de polícia ao secretário da Segu
rança Pública. Ouviu em resposta que a ativi
dade parlamentar deveria ser mais nobilitante. 
O deputado retrucou que na cidade o cabo era 
mais importante que o próprio secretário. De 
nada adiantou. O homem mandou um tenente 
"supervisionar" a eleição que interessava a 
Demerval, por sua vez avisado de que o oficial 
adorava leitoa pururuca e uma boa cachaça. 

Ele pediu a um amigo para convidar o 
tenente para um jantar no princípio da noite 
que antecedeu o comparecimento dos eleitores 
às urnas. Pimenta não participou da comilança 
na casa do correligionário, porém fez questão 
de preparar a bacorinha. O que o oficial não 
ficou sabendo é que Demerval, utilizando uma 
seringa de injeção, acrescentara laxante aos 
temperos, impregnando a carne. Da eleição, o 
tenente só foi saber o resultado. 

075 
José Farah era presidente do diretório 

do PSD, quando uma gripe o abateu e ele teve 
de se recolher ao leito. Orlando Vaz telefonou 
para saber notícias e disse que estava envian
do um livro para ajudá-lo "a matar o tempo". 
Farah recebeu o presente e, ao ver que se 
tratava de uma coletânea de discursos de Carlos 
Lacerda, sem se preocupar onde cairia o 
volume, do quinto andar do edifício onde 
morava, estilhaçou a vidraça, jogando abaixo 
o "Corvo da Guanabara". 

076 
O delegado Milton Fortes indagou a 

Pio Canedo: 
- O doutor Pedro A/eixo foi preso 

mesmo pela Junta Militar? 
- Acho que sim. Para um udenista 
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visceral como ele, a conversa mantida com o 
Alkimim, assistida pelo Israel Pinheiro, foi 
bastante pessedista para meu gosto. 

Depois, Maurício Aleixo, um dos filhos 
do doutor Pedro, contou: 

- Com o afastamento de Costa e Silva, 
papai ficou em pristio domiciliar na casa de 
nossa irmii Heloísa". 

Israel queria garantir a posse de Aleixo 
com a PMMG. Talvez fosse outra a história 
do Brasil. 

077 
Momentos mtctats da moratoria 

mineira. Reunido com o secretariado, o 
governador Itamar Franco pede a todos 
rigorosa contenção de despesas, um mínimo 
de 30% em cada Pasta. O secret{rrio da Cultura, 
Angelo Oswaldo, pondera: "Governador. .. 
mas eu já sou os 30%". 

078 
David Márcio dos Santos, escreveu 

uma série de livros didáticos e quase foi 
cassado no período da "Redentora", pois um 
dos trabalhos foi acusado de incentivar a 
subversão, isto porque o professor disse que 
Portugal estava condenado ao atraso, diante 
da dependência do capital estrangeiro. 
Contornado o problema, o ministro da Edu
cação, coronel Jarbas Passarinho, ordenou a 
compra de cinqüenta mil exemplares da obra 
para utilização nas escolas públicas. 

Passados os anos, Jarbas Passarinho 
veio participar de uma noite de autógrafos na 
Assembléia Legislativa. Davi comprou o livro, 
recebeu o autógrafo do ex-ministro e comentou 
com ele: 

- Para o senhor ver corno süo as 
coisas! Há 25 anos, o meu destino profissional 
esteve em suas miios. Hoje eu estou no IEF, 
cuja grande responsabilidade, entre outras, é 
cuidar do.~· pássaros. O senhor pode contar 

comigo. 



079 

C
om o seu mandato de deputado federal cassado, bem como o de sua esposa, dona Nísia, 
Jorge Carone Filho se dedicou a várias atividades, inclusive a agropecuária. No auge dos 
governos dos generais, Carone participou de uma exposição em Contagem, criando 

constrangimentos para os promotores do evento. Três de seus animais foram premiados e os diretores 
do parque e os jurados não sabiam como agir para entregar os troféus, na presença de chefes militares. 
Afinal os vitoriosos eram os touros "IPM" e "Subversivo" e à vaca "Fardada", nomes com os quais 
os animais foram registrados. Na dúvida, Carone tomou os prêmios e os levou para casa. 
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080 
Jésus Trindade viajou a Manhuaçu, 

reduto eleitoral onde sempre se digladiaram 
os deputados Ibrahim Abi-Ackel e Mário 
Assad. Trindade perguntou a um taxista: 

-Em quem o senhor vota? 
-No doutor Jbrahim. 
- Por que não votar no outro? 
-Porque o doutor Abi-Akel me contou 

que o Mário Assad é turco! 

081 
Nelson Thibau foi visitar Guimarães 

Rosa. O autor de "Grande Sertão Veredas" 
ouviu dele a entusiasmada narrativa de como 
pretendia colocar um navio nas águas da 
Pampulha. Meditou sobre a idéia e sentenciou: 

-Não combina com você, Thibau! 
-Por que, meu mestre? 
-Porque navio tem calado e você não 

pâra de falar um minuto. 

082 
Tancredo Neves, conversava com um 

grupo de jornalistas e tentava explicar uma 
complicada situação da política mineira. Lá 
pelas tantas, ele definiu: "Em Minas Gerais, 
nem sempre a reta é o caminho mais curto 
entre dois pontos!" 

083 
Leão Borges foi conhecido também 

por ser avesso à tribuna. Mas chegou um dia 
em que foi estabelecido um rodízio obrigatório 
de oradores para sustentar a obstrução a um 
projeto governamental. Na sua vez, Borge<> leu 
vários capítulos da "Arte de Amar", de Erich 
Fromm. Despertou ódio na situação. 
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084 
Geraldo Ladeira queria ser prefeito de 

Uberlândia. Venceu a convenção do PSD, foi 
"queimado" e migrou para o PR, uma legenda 
fraca no Triângulo. Toninha Rezende, tio de 
Zaire Rezende, foi o opositor pessedista, en
quanto José Fonseca era o candidato da UDN. 
Ladeira transformou a carência de recursos em 
trunfo. Fez a campanha recomendando aos 
eleitores: 

-No dia da eleiçüo, andem nos carros 
do Rezende, comanz o almoço oferecido pelo 
Fonseca, pois a senhora dele cozinha bem, e 
votem em mim. 

Convenceu a maioria e derrotou os 
candidatos que, ao contrário dele, podiam 
oferecer, a partir dos currais eleitorais, 
transporte e alimentação aos eleitores 

085 
Hélio Garcia era o governador quando 

da inauguração do segundo túnel da Lagoinha. 
O prefeito de Belo Horizonte, Sérgio Ferrara, 
armou um festa de arromba e HG foi 
programado para discursar por último. O 
palanque foi instalado na boca do túnel, sentido 
centro-bairro. Ferrara, de automóvel, 
atravessou toda a extensão e foi buscar o Hélio 
na outra entrada, sentido, zona leste-cidade, 
para a cerimônia de corte da fita simbólica. 
Hélio pediu para discursar primeiro e limitou 
sua fala à seguinte frase: 

- Pronzeti e cumpri. 
Rapidamente, foi embora, deixando 

muitas pessoas interessadas em incluí-lo no 
"Guiness Boock ". 

086 
Durante uma greve em frente à 

Assembléia Legislativa, todos os deputados 
governistas eram vaiados. Ronaldo Canedo 



1-

observava de longe e resolveu se aproximar. 
Foi estrondosamente apupado por duas vezes. 
Intrigado, ele chamou um colega e perguntou: 

-Qual o critério que determina isso? 
Você viu? Eu fui vaiado duas vezes! 

087 
Nelson Brandi, o "Bacuri", fazia 

constar em seus cartões de visita a frase "um 
candidato razoável". Entusiasmado com as 
conquistas espaciais, apresentou um projeto 
de lei concedendo o título de Cidadão Hono
rário de Juiz de Fora ao astronauta russo Yuri 
Gagarin. O primeiro poeta do espaço não 
compareceu à solenidade, mas um diplomata 
russo recebeu a honraria ein seu nome. Depois, 
veio o golpe de 64 e "Bacuri", acusado de 
comunista, foi recolhido às dependências do 
IV-GAC. O coronel Monteiro de Barros, 
ajudante de ordens do general Olímpio Mourão 
Filho, viu "Bacuri" preso e indagou ao major: 

-Por que o prenderam? 
- É comunista! Gagarin é cidadão 

honorário de Juiz de Fora graças a ele. 
Ao ouvir a resposta, Monteiro de 

Barros determinou: 
- Solta o homem logo ou esta revolu

ção se desmoraliza agora! 

088 
O casamento celebrado em 98 come

çava a entrar em crise, Itamar Franco dando 
início às suas rusgas com o vice-governador 
Newton Cardoso, num prenúncio de divórcio 
que mío tardou a acontecer. Fiel amigo de 
Newtão, o assessor Weber Americano con
versava sobre o problema com o ex-prefeito 
de Timóteo, Leonardo Leié da Cunha. O líder 
político do Vale do Aço ouvia com atenção e 
quando Americano parou de falar ele disse: 

- É uma situaçlio muito delicada. 
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Claro ... política todo mundo sabe, é a arte 
de engolir sapos. Eu só não entendo é esta 
mania do Itamar brigar toda vez para ser o 
sapo. 

089 
Raul Belém se assentou com um grupo 

de amigos em uma das mesas da calçada do 
"Che Bastião", um dos mais tradicionais 
restaurantes de Belo Horizonte, e comentou: 
"É o logradouro mais democrático da cidade. 
Basta você se assentar e antes do garçon 
atendê-lo, compra chicletes, engraxa sapatos, 
ouve conjuntos musicais geralmente desafina
dos, compra amendoim torrado, participa de 
campanhas benemerentes, tudo compulsoria
mente, sem direito à recusa". 

090 
Em Ponte Nova, Fabio Vasconcelos 

fez "dobradinha" com Edgar Vasconcelos. O 
povo da região não perdeu ·tempo em cunhar 
o slogan: "A verba e o verbo". 

091 
Quando Tancredo Neves, reconheci

damente católico, se candidatou ao governo 
de Minas, em 82, teve início efetivo a 
participação dos evangélicos na política. Mário 
de Oliveira, da Igreja do Evangelho 
Quadrangular, se candidatou pela primeira vez 
a deputado federal, sendo considerado um 
importante apoio aos oposicionistas em luta 
contra Eliseu Resende. Os repórteres inda
garam a Tancredo Neves qual era o seu credo 
religioso e ele respondeu: 

- Sempre fui ecumênico. 



092 
Quando o PR era tido como o fiel da 

balança, o deputado Sylo Costa se aproximou 
do colega Cícero Dumont e indagou: 

-Me diz uma coisa? 
-Pois nüo, Sylo. 
-Homem que fica vermelho, roxo de 

raiva, com as veias do pescoço inchadas na 
hora que fala, só pode ser da UDN. Os que 
mentem com tanta convicção, que acreditam 
na própria mentira, tá na cara que süo do 
PSD. E vocês do PR, onde süo registrados? 
No Tribunal Regional Eleitoral ou na Junta 
Comercial? 

093 
Geraldo Ladeira era proprietário de 

uma emissora de rádio cujas ondas mal 
ultrapassavam as divisas de Uberlândia. 
Diariamente, ele lia uma crônica ao microfone, 

invariavelmente terminando com uma mensa

gem à senhora sua mãe, residente em Campi
nas, interior paulista. 

- Seu filho vai ser prefeito de 
Uberlândia. O povo quer e Nossa Senhora 
Aparecida também. Tá tudo azul ... tâ tudo 
azul. .. 

Vieram as eleições e no dia da posse a 
progenitora de Ladeira estava na cidade 

assistindo ao filho assumir a prefeitura de 
Uberlândia. Vestida de azul. 

094 
Acusado de atividades subversivas 

depois do golpe de 64, o ex-Procurador Geral 

da República José de Castro Ferreira foi preso 

incomunicável. Alguns dias depois apareceu 

no quartel onde ele estava detido um advogado 
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de Belo Horizonte. Zé de Castro alegrou-se, 
pensando que ia ser posto em liberdade. Mas 
a história era outra. O advogado queria receber 
umas prestações em atraso da antiga 
MinasCaixa. Irritado, o preso chamou um 
oficial de dia e questionou, em tom severo: 

- Mas eu estou ou não estou inco
municável? 

095 
Ao tempo da CISA, concessionária 

Ford em Beagá, Rafael Nunes Coelho presidia 
a Assembléia e precisou do carro AL-1, 
sempre à disposição do presidente do Poder. 
Chamou um auxiliar e indagou: 

- Cadê meu carro? Preciso ir com 
urgência ao palácio. 

- O funcionário explicou: 
-Está com a CISA. 
Rafael esbravejou: 
E que dona atrevida é esta que ousou 

ficar com o carro do presidente? 

096 
Em tempos de governos militares, no 

restaurante do Senado, me aproximei do 
capixaba Eurico Rezende. Juntos estavam 
outros colegas. Queria notícias. O senador 
desconversou c disse que às 16 horas faria uma 
declaração importante. A apreensão foi 
generalizada. Seria o endurecimento do 
regime? Na hora aprazada Eurico procurou os 
jornalistas e informou que tinha entregue a sua 
Declaração de Renda ao Banco do Brasil, 
ficando quite com o "Leclo". 



097 

P refeito de Belo Horizonte, Jorge Carone Filho precisou realizar obras na antiga Avenida 
Mauá, na época dividida em de Cima e de Baixo, o segundo trecho uma concentração de 
cortiços e bordéis, zona boêmia de péssimo nível. 

Com a retirada dos trilhos que cmtavam a avenida e o desmonte dos banacos existentes 
no local, as águas das chuvas arrastaram a tena para as portas das pensões, inviabilizando a 

chegada dos clientes. Em comissão, as prostitutas foram procurar o prefeito e reclamar que estavam 
passando fome, devido a ausência de clientela. 

Carone, sensível ao drama social, mandou o secretário municipal da Fazenda perguntar às 
damas da noite quanto era o faturamento de cada uma, instruindo-o a pagar as "indenizações". Na 
hora do acerto, uma mulher baixinha, feia, destituída de qualquer atrativo capaz de despertar a paixão 
de um homem se acercou do prefeito e disse: 

-Doutor Carone, pra mim o senhor manda pagar só a metade do que as outras vão receber. 
Condoído, ele deu ordens ao secretário de Fazenda para não discriminar ninguém. 
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098 
Um dia, ocupando a prefeitura de 

Ponte Nova, Sette de Barros foi abordado na 
rua por um eleitor adversário: 

- Olha prefeito ... não é só no nome 
não. Na prefeitura o senhor está pintando o 
sete. E acho que bordando também! 

099 
O jornalista Chico Pinheiro gostava de 

se divertir telefonando para Washington Melo, 
imitando a voz de Aureliano Chaves. Quando 
Washington se elegeu presidente da Federação 
Nacional dos Jornalistas, Aureliano telefonou 
para cumprimentá-lo. Acabou ouvindo um 
palavrão ao se identificar. Washington Melo 
pensara ser o Chico Pinheiro e ficou quase uma 
hora se desculpando com o governador. 

100 
Paulino Cícero era ministro das Minas 

e Energia e Marcelo Siqueira presidente de 
Furnas. Os dois programaram uma viagem à 
Alemanha para conhecer de perto um sistema 
de fornecimento de energia nuclear. Siqueira 
comunicou ao presidente Itamar Franco o 
propósito da viagem e ouviu a recomendação: 
"É melhor vocês nüo irem. Peçam aos alenzães 
para visitar vocês". 

101 
Em Itaobim, um eleitor se aproximou 

do deputado Romeu Queiroz e perguntou se 
poderia merecer um favor. 

-Pois nüo! 
- É que eu estou querendo me 

candidatar a vereador! 
-Isso é muito bom, siga em frente! 
-Eu vou, mas se conseguir ser eleito 

o senhor me tramfere para Belo Horizonte. 
Li no "&tado de Minas" que a Câmara de lâ 
paga mais. 
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102 
Daltemar era monumento vivo em Juiz 

de Fora. Um dia, estava no "Beco". Um 
balconista foi lhe comunicar que o presidente 
Itamar Franco queria falar com ele. Era 
verdade, mas Daltemar se recusou a atender : 

-O Itamar está me perseguindo. Quer 
me arranjar um emprego. 

E continuou a biritar e a versejar. 

103 
Políticos veteranos contam que 

Tancredo Neves afirmou sobre a retidão moral 
do doutor Milton Campos: 

- É tão digno que, neste meio, fica 
parecendo Sc7o Jorge em quarto de rapariga. 

O doutor Milton Campos não teria 
gostado da brincadeira e, um dia, ao sair da 
"Livraria Itatiaia", se encontrou com Tan
credo, ouvindo dele: 

- Espero que tenha deixado alguns 
livros para eu comprar. 

O troco veio em tom de brincadeira: 
-Pensei já tivesse acabado a decora

ção de sua casa. 

104 
Eleição envolvendo Eduardo Gomes 

e Dutra. Orlando Carvalho esbravejou: 
- O PSD tem mesmo é que ganhar as 

eleições! 
Hélio Resende indagou: 
- Por qual razüo? 
Carvalho explicou: 
- Minha empregada foi abordada por 

um pessedista. Ele pediu para ver as cédulas 
que nós havíamos distribuído e ela mostrou 
para ele, que a advertiu: 

- A senhora vai passar vergonha. Isto 
é cédula para homem votar. Ela pediu cédulas 
para mulheres, votou nos pcsscdistas e ainda 
por cima me esculhambou por quase fazê-la 
passar um vexame. 



105 
"Bacuri", foi fazer um comício em 

Juiz de Fora. Na periferia, ele indagou ao povo: 
- Vocês querem água encanada? 

Querem asfaltamento? Querem isso e aquilo? 
- Queremos! 
- Então mudem para a Rua Halfeld, 

que lá já tem tudo isso. 
Surpreendentemente, ainda obteve 

votos. Talvez dos eleitores realistas. 

106 
O ex-ministro Aluísio Pimenta de 

lenço branco ao pescoço, participava de um 
comício em frente à antiga Esquina da Sinuca, 
em Belo Horizonte. Na hora do discurso de 
Pedro Aleixo, ele denunciou: 

-Nós aqui, em vigília cívica, enquanto 
o PSD oferece churrasco ao povo no Parque . 

Em segundos, os udenistas viram a 
multidão que participava do comício se deslo
car rumo ao local apontado, aromatizado por 
um apetitoso cheiro de churrasco. 

107 
Jorge Vargas, por engano, tomou um 

tônico capilar pensando ser remédio, o que 
acabou por lhe provocar forte problema intes
tinal. Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Preta 
colocou como manchete em sua página da 
"Ultima Hora": "Jorge Vargas não é flor, 
mas passou um dia inteiro no vaso". 

108 
Magalhães Pinto foi à Paraopeba 

inaugurar o sistema de iluminação implanta
do pela CEMIG. Bernardo Davi Teixeira, o 
prefeito, entusiasmado com o benefício, 
apressou-se a ler o discurso de saudação pre
parado por sua assessoria: 

- É'ssimo gove Magalhães Pinto; i/mo 
pres da Câmara de Vereadores; révimo môns 
Flávio D' Amato ... 

E assim foi até o final das abreviações. 
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I I .. 

. .. com os advogados Sobral Pinto e Aristóteles 
Atheniense) (OAB/;V!G) ... 

109 
Jorge Neves, irmão de Tancredo 

Neves, conta que a sua irmã, a freira Esther 
Neves, era enfermeira com cursos de espe
cialização nos Estados Unidos e França. 
Quando os médicos do Hospital de Base de 
Brasília decidiram operar o presidente, ela 
insistiu em permanecer na sala de cirurgia, 
chegando a ser tratada com rispidez por alguns 
dos profissionais encarregados da tarefa. A 
irmã Esther protestou e assistiu a todo o pro
cedimento cirúrgico. Depois comentou com a 
família: 

- O que eu assisti foi a autópsia de 
um homem vivo! 

... entrevistando o senador Teotônio Vilela (ALMG) ... 



110 
Durante uma obstrução na Assembléia, 

Wilson Tanure, do PMDB, disse que a matéria 
não poderia ser acolhida porque, de acordo 
com ... e fez uma citação do filósofo Jean 
Pierre Gustin. A situação perdeu um bom 
tempo tentando identificar o autor francês ao 
qual Tanure se referia . Irritada, descobriu que 
o filósofo era o deputado João Pedro Gustin. 

111 
Prefeito de Pará de Minas Antônio 

Júlio foi procurado por uma eleitora que, aos 
prantos, o informava sobre a prisão do marido. 
O parlamentar tentou consolá-la: 

- Se mio for nada grave eu telefono 
para o delegado e vamos soltá-lo. 

O choro aumentou. Ela queria o 
marido pelo menos 15 dias atrás das grades. 

112 
Hélio Garcia, em uma inauguração de 

obras no interior, acompanhado de Euripedes 
Craide, viu 10 laudas redigidas. Avesso a 
discursos longos, pediu o calhamaço empres
tado. Leu duas linhas, guardou os papéis e 
explicou; " Eu vou ler em casa". 
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113 
No auge da rebelião envolvendo a PM 

e o governo Eduardo Azeredo, alguém co
mentou que era inadequada a indicação do 
deputado Agostinho Patms, para negociar com 
o cabo Júlio e a comissão de grevistas. Tito 
Ornar, chefe de gabinete do presidente Romeu 
Queiroz, protestou com veemência: 

-O secretário é sério, hábil e experi-
ente. 

O interlocutor retrucou: 
- Concordo, mas você já viu sírio

libanês dar dinheiro a alguém. 

114 
A Câmara de Açucena ficou preo

cupada com o tráfego de veículos da Cenibra 
pelas ruas da cidade. Os vereadores pensaram 
em votar uma lei impedindo que isso conti
nuasse a ocorrer. Ziza Valadares compareceu 
a uma reunião convocada pelos vereadores. 
Na ocasião, comprometeu-se a realizar um 
calça-mento poliédrico no município, 

. preservando as boas condições urbanas de 
· Açucena. Tudo acertado, ele retornou a Belo 
Horizonte e foi surpreendido por um 
telefonema do presidente da Câmara: 

- Doutor Ziza, nós estâvanws pen
sando que poliédrico fosse m.falto. Depois 
alguém olhou o dicionário e viu o que e! 

conversavam Mauro Santayana e Tancredo Neves. A certa altura da conversa, Tancredo 
comentou: 

- Mauro ... fUio sei o que é mais preocupante: a suposta loucura do Darcy Ribeiro ou a 
suposta lucidez do Fernando Henrique Cardoso! 
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116 
Jairo Magalhães entrou para a política 

logo após Magalhães Pinto se eleger gover
nador de Minas. Ele optou pelo PSD, a partir 
do sucesso do oponente, agremiação 
perseguida em Guanhães. O diretório 
municipal pessedistajá o havia procurado para 
ser candidato a deputado estadual, deixando-o 
em apuros, pois os seus pais apoiavam José 
Maria Magalhães, da UDN. Sabendo do 
impasse, Magalhães escreveu uma carta aos 
pais de Jairo, liberando-os para votar no filho. 
E, de quebra, toda a família. Ponto de vista da 
ética. 

117 
Arduílio Guedes Bicalho, conta Marco 

Antônio Chelloti, em urna das últimas provas 
do seu curso de Direito ouviu do mestre Lídio 
Bandeira de Melo: 

- Arduílio ... acho que você ll(/o tem 
cara de advogado. Vou formular só wna 
pergunta. Se acertm; estará aprovado. Alguém 
pode pedir a falência de urna empresa 
pública? 

-Pode!- Respondeu o aluno. 
- Bomba! - Retrucou o professor. 
Arduílio se defendeu: 
-Pode, nzas nüo consegue mmca! 

Obteve a aprovação e o diploma de 
advogado. 

118 
Em Brasília, conversavam o ministro 

Henrique Hargrcavcs c o jornali~;ta per
nambucano Tcixcirinha, de saudosa memória. 

- Entüo, rapaz, tudo bem? E a crise 
econômica? 

- Olha, ministro: esses problemas 
1nenores, pagar supermercado, contas de 

telefone, luz ... quem sabe disso é minha mulher. 
Eu cuido só dos problemas maiores: comu

nisnw e capitalismo, Vietnü e Estados Unidos, 
coisas assim! 
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119 
Mário Pacheco viajava para o Trián

gulo. No trevo rodoviário de Pará de Minas, 
deu carona a um polícia! da Companhia de PM 
situada no local, pertencente ao Batalhão de 
Bom Despacho. Iniciaram um diálogo e o 
militar reclamou: 

-Veja o senhor. .. outro dia nós fomos 
tocar enl Divinôpolis e um rapaz tentou gravar 
o so1n do meu trombone. 

Pacheco ponderou: 
- Talvez ele goste especificamente do 

hlstrum.ento. 
O soldado retrucou: 
- Se eu fosse músico 1l(lO teria pro

blenw. É que está faltando praças e eu apenas 
fazia figuraçüo. 

120 
"Seo" Olympio, garçom da "Cantina 

do Lucas", esquerdista de carteirinha, quando 
os militares tomaram o poder sempre acalentou 
um sonho de vingança: "No dia em que o 
Brasil virar uma nação socialista, vou encher 
a Cantina de generais e servir a eles vodca, 
salada russa, strogonof e filé à cubana. Sem 
direito a recusa!" 

121 
A exemplo da poesia de Drumond de 

Andrade, Golbery, amigo de lbrahim, ex-PSD, 
tinha simpatias pela candidatura de Tancredo, 
também ex-pessedista, em quem via um bom 
perfil para a transição democrática. Aureliano, 
ex-UD N, fazia campanha para E li seu Resende, 
igualmente ex-udenista, mas de olhos vivos 
em Mário Andreazza, que em nada interessava 
a ele na sucessão de Figueiredo. 

Num comício em Uberaba, com a 
presença do presidente da República, Abi
Ackel, raposa pessedista, fez menção ao fato 
de estar "na linda e progressista Uberlândia ". 
O chão tremeu. Mais de vinte mil pessoas 
irromperam em vaias, assustando a segurança 
do presidente Figueiredo, tranqüilizada 
quando alguém explicou que tudo não passava 
da rivalidade entre os dois municípios. 

Chegou a vez de Aureliano falar e ele 
incorreu no mesmo "equívoco". Novo tremor 
de terra, desta vez com a segurança presi-



dencial tranqüila. As vaias se repetiram em 
maior escala e Eliseu Resende acabou 
perdendo nas duas maiores cidades do 
Triângulo. Logo depois de empossado, 
Tancredo, via José Aparecido de Oliveira, 
tratou de trazer a Belo Horizonte o general 
Golbery. Tem gente que não assume, mas jura 
que o "satânico doutor Gol", como ele se 
orgulhava de ser chamado, tem muito mais a 
ver do que se pensa com esta história. E não 
falta quem jure que Eliseu acredita nela. 

122 
Candidato a prefeito de Belo Horizon

te, Célio de Castro recebeu apoio indiscrimi
nado de todas as faixas etárias, principalmente 
das mulheres. Um assessor indagou a ele: 

- O senhor dá preferência à pediatria 
ou à geriatria? 

Pessedistamente, o socialista Célio de 
Castro respondeu: 

- A minha formação é de clínico 
geral! 

123 
Francelino Pereira foi a Teresópolis 

falar com o presidente Geisel. Na volta, o avião 
"Xingu" que servia ao Palácio da Liberdade 
entrou em pane e o trem de aterrissagem não 
descia. Os comandantes Douglas e Alvim 
comunicaram que fariam um pouso de 
emergência. A bordo, os passageiros seguiam 
as instruções da tripulação e o pessoal de terra 
do Aeroporto da Pampulha se preparava para 
todas as eventualidades. Zeferino, veterano 
motorista que atendia ao governador, era dos 
mais aflitos. No derradeiro instante, os pilotos 
optaram por mais uma tentativa de aterrissar 
e tudo correu bem, sendo possível um pouso 
normal. Quando os passageiros pisaram terra 
firme, Zeferino correu para o governador: 

- Eu já tinha pegado com todos os 
santos. Na última hora, resolvi pegar com 
Deus e funcionou. 

E segurando mais forte o braço do 
governador, que olhava comovido: 

- Por que 11(IO peguei logo com Ele, 
minha Nossa Senhora? 
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124 
Em Brasília, o deputado M<írio Juruna 

disse "Todo ministro é ladrão!". Surgiram 
boatos de articulações militares para cassá-lo, 
fechar o Congresso e endurecer ainda mais o 
regime, detendo o processo de abertura "lenta, 
gradual e irrestrita". De madrugada o telefone 
tocou em meu apartamento. Era o doutor 
Tancredo Neves. 

-Meu .filho, desculpe a hora, mas por 
favor avise aos seus colegas que às dez horas 
de arnanhü estarei chegando à Pampulha e 
darei uma coletiva. 

Acordei cedo, telefonei para os cole
gas, e na hora marcada estávamos todos lá. 
Tancredo pediu ao coronel Pimenta para me 
chamar em particular e solicitou: 

-Me pergunte se haverá golpe militar 
por causa das declarações do Mário Juruna. 

Disse que faria a indagação e ele me 
pediu para voltar para junto dos colegas, 
garantindo que criaria condições para que eu 
pudesse perguntar primeiro. Assim procedeu 
e fiz a pergunta. Quando acabei de formulá
la, ele olhou irritado e respondeu: 

-Mas logo você, Geraldo Elísio, que 
eu supunha inteligente! Os militares brasi
leiros siio preparados e sabem que o Juruna é 
índio, nüo sabe falar direito o português. Nüo 
foi isto o que ele quis dizer. E seguiu com uma 
série de justificativas. 

A resposta foi manchete em todos os 
meios de comunicação. Acabada a entrevista, 
percebendo meu desapontamento, o doutor 
Tancredo colocou a mão em meu ombro e 
afirmou: 

- Todos nós temos de nos sacrificar 
um pouco pela democracia -e se afastou com 
a certeza do dever cumprido. 

125 
Ibrahim Abi-Ackel encampou a idéia 

do secretário da Fazenda, Luís Cláudio de 
Almeida Magalhães, de acabar com o 
benefício da paridade. Redigiu um projeto de 
lei neste sentido e, com exclusividade, deu uma 
cópia ao jornalista Fagundes Murta, do 
"Diário da Tarde". A publicação saiu na 
integra e a repercussão foi a pior possível. Ele 
não apresentou o projeto e ainda desmentiu o 
jornalista. 
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126 
Ziza Valadares conta que um eleitor de 

José Aparecido de Oliveira reclamou com ele: 
- Tâ d~flcil ir a Conceiçüo! Se num 

chove, a estrada fica pueril. Se cai âgua,.flca 
lamurienta. Nossa esperança é Zé Aparecido 
se eleger e mandar apedrejar a danada da 
estrada. 

A responsabilidade agora fica com 
José Fernando de Oliveira. 

127 
Rondon Pacheco aceitou ser o pa

drinho de batismo do filho de um correli
gionário político. Tudo pronto, igreja orna
mentada, presentes os pais e os padrinhos, 
notou-se a ausência do padre para oficiar a 
cerimônia. Rondon perguntou ao chefe do 
Cerimonial, jornalista Cristiano Ferreira de 
Melo: 

-Onde está o padre, doutor Cristiano? 
-Padre? Que padre, govemador? 
-Padre, doutor Cristiano ... vai haver 

um batizado- disse Rondon .. 
O chefe do Cerimonial telefonou para 

a sua secretária e pediu que fossem feitos 
contatos com todas as paróquias de Belo 
Horizonte. De carro, ônibus, motos, bicicletas 
e a pé, eles foram chegando. O garoto terminou 
batizado em meio a um congestionamento de 
sacerdotes. 

128 
Virgílio Guimarães foi aluno de 

desenho do professor José Raimundo de 
Moura, no Colégio Padre Curvelo. Num final 
de ano, ele entregou uma prova em branco, e 
o mestre advertiu: 

- Você vai tomar bomba se não fizer o 
desenho! 

negros! 

-Eu fiz, professor! 
- Fez o quê? Só vejo três pontos 

-Pois é! É meu desenho! ... 
Zé Raimundo se irritou: 
-Vou contar ao Evaristo e à dona Eni. 
Virgílio se defendeu: 
- É urso branco na neve. Só se vê o 

focinho e os olhos. Arte moderna, fessor! 
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129 
Darcy Bessone se parecia fisicamente 

com o general Bandeira, linha dura que 
durante algum tempo comandou a IV-DE. No 
auge da ditadura militar, durante uma 
solenidade no quartel comandado por 
Bandeira, o professor foi abordado por um 
empresário desconhecido: 

- O senhor poderia me dar seu 
endereço. Hâ muito tempo estou querendo 
enviar wna caixa de "Chivas" para o amigo. 

Mesmo sem entender a história, 
Bessone rabiscou o endereço num papel e o 
passou ao empresário. Antes que os dois se 
afastassem, chegou um amigo e o cumprimen
tou: 

- Professor Bessone ... hâ quanto 
tempo! 

A caixa de "Chivas" nunca chegou ao 
endereço solicitado. 

130 
Uma noite de um dia 18 de abril, início 

da década de 70, Ulisses Guimarães, Tancredo 
Neves, Itamar Franco, Paulo Brossard, 
Teotônio Vilela e todas as lideranças opo
sicionistas nacional e estadual do MDB se 
anteciparam ao oficialismo para comemorar 
o Dia 21 de Abril, em Ouro Preto, "numa 
verdadeira homenagern à memória de 
Tiradentes". A praça que leva o nome do herói 
nacional estava lotada, quando de repente foi 
invadida por um cheiro fétido, provocado por 
agentes químicos utilizados por elementos da 
repressão. Sem esperar o início das soleni
dades, o senador Teotônio Vilela tomou o 
microfone das mãos do apresentador e irado, 
rosto em brasa, vociferou: 

- Chegam até nós as primeiras 
emanações daqueles que, daqui a três dias, 
pretendem homenagear Tiradentes ... 

E dedo em riste apontando para eles 

completou: 
- Süo os .filhos bastardos de Joaquim 

Silvério dos Reis! Eles existem! Eles existem! ... 
Bradava em sua ira santa. Imedia

tamente a repressão foi embora, ficando na 
praça só o povo a clamar por justiça e 
liberdade. 
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131 
José Geraldo Ribeiro, um dos "Anões 

do Orçamento", ocupava uma secretaria de 
Estado no primeiro governo de Hélio Garcia. 
Fazendo oposição, o deputado Samir Tanus, 
ocupou a tribuna da Assembléia e teceu fortes 
críticas "ao secretário Joaquim", acusando-o 
da prática de irregularidades. A situação saiu 
em defesa do companheiro e advertiu o orador. 

- O nobre deputado não sabe sequer 
o nome de quem acusa. Nüo existe secretário 
com nome de Joaquim. 

Samir retrucou: 
- Por que então ele é chamado de 

"Quinzinho "?Na minha terra, quem tem esse 
apelido se chama Joaquim! 

132 
Zezinho Botelho é médico e já foi 

vice-prefeito de Araguari. Durante uma 
exposição agropecuária na cidade, ele 
estacionou o carro e foi advertido por um 
guarda: 

-Só as autoridades é que podem ficar 
aqui! 

Humildemente, ele deu marcha a ré 
para se retirar e foi advertido pela esposa: 

- Ô, Zezinho ... você é o vice-prefeito! 
Ele retornou o carro ao estacionamento 

e explicou ao guarda: 
- Eu posso ficar sim. Me esqueci de 

que sou o vice-prefeito! 

133 
Estavam num apartamento, no Rio de 

Janeiro, José Aparecido de Oliveira, Sette de 
Barros e Marcos Tito. De repente, Sette 
começou a sentir fortes dores no peito. 
Preocupados, os amigos chamaram um serviço 
de atendimento cardiológico, que enviou dois 
profissionais recém-formados, equipados com 
toda uma parafernália capaz de detectar 
problemas cardíacos. Sctte, experiente médico, 
se impacientou com os rapazes. 

Mesmo estando monitorado, tomou o 
estetoscópio das mãos de um deles e começou 
a se auto-auscultar. Depois de algum tempo, 
virou-se para o grupo e disse, triunfante: 

- Sou rnuito mais experiente. Eu ru7o 
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tenho nada além de unz distúrbio gástrico. 
Devolveu o estetoscópio, pagou os honorários 
médicos e continuou a conversa política com 
os amigos. 

134 
Na primeira vez em que se candidatou 

a deputado federal, Cristovam Chiaradia fez 
uma "dobradinha" com Roberto Luís Soares. 
Juntos visitaram a Zona da Mata, reduto do 
segundo. Em dupla, foram a N atércia e Virgínia, 
bases do primeiro. Roberto ficou intrigado: 
apesar das cobranças, Chiaradia não o levava 
a Córrego do Bom Jesus. Quis a explicação, e 
ouviu: 

- Você serâ o 1nais votado, mas nc1o 
podemos aparecer juntos na cidade. Só posso 
trair o Miltinho Salles com 48 horas de 
antecedência. 

135 
Quando faleceu a sua esposa, dona 

Maria, Sobral Pinto entrou em profunda crise 
depressiva. Quiseram providenciar um 
tratamento psicológico e psiquiátrico para o 
grande jurista. Tito Lívio, companheiro de 
escritório do mestre, encontrou a solução. 

- Mas logo você, Sobral, que diz ter 
tanta fé? Quando Deus o p{Je a prova, você 
fraquejai 

Sobral recuperou o ânimo sem psiquia
tras ou psicólogos, e por muitos anos ainda 
lutou pelos direitos humanos, nos quais acre
ditava c dos quais nunca se afastou. 

136 
Israel Pinheiro ·tinha fama de mal

humorado. Um dia, chamou uma das secre
tárias c indagou: 

- Angelina, eu sou ríspido, mal
educado, um bruto? 

- Claro que mio, doutor Israel. O 
senhor é unz honzem educadíssimo!. 

- Entüo sai logo de perto, que eu estou 
a fim de te dar um coice. 



137 
João Ferraz procurou uma mãe-de

santo, querendo saber do seu futuro político. 
Ela o advertiu: 

- Cuidado com um hmnem gordo, 
careca e de olhos claros. 

Ferraz saiu de lá e, por longo tempo, 
toda vez que avistava Gerardo Renault, 
ressabiado, segurava um "patuá" que trazia 
dependurado ao pescoço. E fazia saudação ao 
orixá encarregado de sua proteção. 

138 
Quando Tancredo Neves foi levado em 

estado grave para o Hospital de Base, em 
Brasília, os primeiros médicos que o atenderam 
diagnosticaram: apendicite! Jorge Neves, 
irmão do presidente eleito, arregalou aos olhos 
e indagou: 

- Uai, doutor, apendicite dâ duas 
vezes? 

Dispensável comentar o clima que se 
estabeleceu. 

139 
No dia do impeachement do ex

presidente Collor de Melo, conta Ruth 
Hargrcaves, o então vice Itamar Franco, o 
senador Pedro Simon c mais algumas pessoas 
estavam na casa de Itamar, na QL-12, em 
Brasília. Quando a votação atingiu um número 
suficiente para Collor ser afastado do poder, 
alguém buscou uma garrafa de champanhe para 
comemorar. Imediatamente, Itamar repreendeu 
o autor da idéia. "Isto é muito triste, mio vejo 
motivos para comenwraçüo!" A garrafa voltou 
na hora para o lugar de origem. 
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... com o presidente José Sarney (Palácio do 
Planalto -Brasília) ... 

... junto ao senador Darcy Ribeiro e a secretária de 
Cultllra Berenice Menegalli (Rio - Centro Cultural 

Banco do Brasil) ... 



140 
No plenário da Assembléia, conver

savam os deputados José Bonifácio Filho e João 
Na varro, da corrente biista, tradicional rival dos 
Andradas . Foi chegando um grupo de 
jornalistas e Bonifácio Filho advertiu a Navarro: 

- Começa logo a brigar comigo, que a 
imprensa está chegando. 

Na única vez em que os dois clãs re
solveram fazer as pazes, uma terceira força 
política venceu em Barbacena, com Manoel 
Conegundes e Lídio Nusca. 

141 
Geraldo da Cunha Melo era do PSD de 

Araçuaí e resolveu se candidatar a prefeito da 
cidade. Cultor das letras, escreveu um livro 
considerado de cunho comunista pelo bispo 
dom José Az, ligado à UDN, autor de uma 
recomendação a todos os fiéis da sede do 
município e dos distritos, para não votarem 
nele. O candidato pessedista recorreu a Zé 
Smith, pài de Tito Ornar, assessor do deputado 
Romeu Queiroz. Juntos, eles traçaram um plano 
com a cumplicidade do vigário de Almenara, 
Monsenhor Soares, simpatizante do PSD e 
irmão de Smith. Conseguiram emprestadas duas 
batinas e em lombos de mula, nos últimos dias 
da eleição, vestidos a caráter, visitaram todos 
os eleitores, em nome do bispo, recomendando 
o voto a Geraldo Cunha Melo e acrescentando 
que "comunista era o candidato da UDN". 
Veio a eleição e os pessedistas comemoraram 
mais uma vitória nas umas 

142 
Na campanha de 82, a agência Salles 

Interamericana formou um pool para coordenar 
a propaganda de Eliseu Resende e enviou um 
comunicado ao comando de campanha com 
instmções detalhadas para "minar a candida
tura tancredista ". 

1 -Apresentar Tancredo como candi
dato dos comunistas. 
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2- Mostrar o candidato a vice, Bias 
Fortes, como um nome ideal para a conci
liaçlio. 

3 - Enfatizar Eliseu como um grande 
político. 

Em Bandeira de Minas, sul do Estado, 
durante uma reunião com lideranças, a técnica 
foi posta em prática a primeira vez. Todos os 
oradores insistiram na mesma tecla. Quando a 
palavra ficou livre, um veterano chefe político 
regional pediu o microfone e disse: 

- Você, Eliseu, ainda nlio é político. 
Político é o Bias, que lâ em Barbacena sustenta 
a guerra dos bon(fâcios. Você é o técnico 
competente, autor de obras importantes para 
a Naçüo. A inteligência do PDSfoi unir os dois. 
Agora, esse negócio de Tancredo ser comunista 
eu num tô entendendo. Há 40 anos eu sou amigo 
dele, e eu nüo tenho amigo comunista! 

143 
O prefeito de Sabinópolis pediu ao 

deputado Carlos Eloy para empenhar-se junto 
ao governador Rondon Pacheco, pois queria a 
presença dele na inauguração de uma empresa 
em sua cidade. Minas vivia a febre desenvol
vimentista. O Cerimonial, por instm-ção de Eloy, 
informou a Rondon sobre a "inauguraçüo de 
uma unidade industrial de fécula". De 
helicóptero, o governador, o secret<írio de Indús
tria e Comércio, o chefe do Gabinete Militar e 
o deputado voaram até Sabinópolis para assistir 
à inauguração de uma prosaica fabriqueta de 
farinha de mandioca. 

144 
Em Santo Antônio do Grama, o PSD 

tinha como principal adversário o PR. Eleito 
um prefeito perrista, ele resolveu construir uma 
praça na cidade, marcando a inauguração para 
um domingo. Como ainda faltassem três 
dias para o evento, mandou afixar uma placa 



no local: "FICA EXPRESSAMENTE PROIBI

DA A ENTRADA DE QUALQUER PESSOA 

NESTE RECINTO ATÉ A SUA INAUGURA· 

ÇÃO". Não satisfeito, determi-nou a um guarda 
municipal ficar permanen-temente atento. 

Um pessedista renitente resolveu 
contrariar o prefeito do PR. Montou a cavalo e 
invadiu a praça a ser inaugurada. O guarda 
correu para ele, segurou o bridão e indagou: 

- O senhor não viu que o prefeito nüo 
quer que ninguém entre aqui? O senhor não 
viu a placa, nlio sabe ler? 

O outro respondeu: 
-Ler eu sei. O cavalo é que nüo sabe e 

me trouxe aqui! 

145 
Em Araxá, num momento descon

traído, Hélio Garcia explicava ao jornalista 
Lúcio Braga o seu novo regime: 

- Bebo uma semana, e na semana 
seguinte só como frutas! 

Sete dias passados, Braga reencontrou 
o governador em outra região do Estado, 
saboreando um uísque, embora fosse a semana 
das frutas . Lúcio cobrou: 

-Não é a semana de abstinência? 
Hélio Garcia foi rápido: 
- Menino! Será que você acreditou 

mesmo naquilo que eu falei? 

146 
Rondon Pacheco queria comprar um 

avião para o Palácio da Liberdade. O MDB, 
com o auxílio do arenista Sylo Costa, promoveu 
um ano de obstrução. Certa noite, sem muito o 
que falar, mas necessitando cumprir o ritual, 
Marcos Tito ocupou a tribuna para abordar a 
Teoria Tripartite de Montesquieu. A madrugada 
avançava e o sono derrubou o governista José 
Laviola, ex-PSD de carteirinha. José Luiz 
Baccarini aproveitou para se divertir. Acordou 
Laviola que, ainda sonolento, ouviu a 
explicação: Marcos Tito citara um autor que 
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falara mal dos pessedistas! Laviola não 
precisou de mais argumentos: pediu um aparte 
e desancou Montesquieu. 

147 
Adauri Borges, o "Capixaba ", presi

dente do PFL de ltaobim, recebeu um 
telegrama do presidente regional do partido 
em Minas, nos seguintes termos: "Fica adiada 
sine di e a data da convençüo partidária. PT ... 
saudações". Ele convocou a direção pefelista 
local e decidiram não tomar nenhuma 
providência. "Tâ claro que isto é coisa do 
Partido dos Trabalhadores. Basta ver o final 
do telegranw ". 

148 
Tancredo Neves foi visitar Guilher

mino de Oliveira, em lnhapim. Na ocasião 
mais de 30 prefeitos da região se encontraram 
com ele, na casa de dona Fisoca. De repente, 
entre os assuntos políticos tratados, alguém 
levantou "a velocidade com que o tempo 
passa" . A velha raposa nem pensou para 
responder: 

- O tempo marcha rápido para vocês 
que esteio no governo. Para a oposição isto é 
uma eternidade. 

.. ao lado do embaixador José Aparecido de Oliveira 
(residência do anfitrião em BH) ... 



149 
Cerimônia religiosa em Major 

Ezequiel, distrito de Alvinópolis. Durante a 
celebração da missa, baixinho, o deputado José 
Santana de Vasconcelos avisou ao padre que 
não poderia comungar, pois não tinha feito a 
confissão. Por descuido, com o microfone 
aberto, o sacerdote contestou: 

-Homem virtuoso assim ntio precisa 
confessar. 

E empurrou a hóstia em sua boca. 

150 
Wilson Mendes Cardoso, de profissão 

dentista prático, era vereador do MDB em 
Araguari, volta e meia sofrendo perseguições 
policiais em virtude de suas posições ideo
lógicas. Cansado, explicou ao deputado 

Marcos Tito, seu padrinho, a sua situação e 
pediu: 

- Pra me tirar disso, vê se você 
consegue me aprovar num vestibular lâ em 
Belo Horizonte. 

151 
Juscelino Kubitscheck, candidato ao go

verno de Minas, tinha como principal opositor 
Gabriel Passos, cuja esposa era irmã de dona 
Sara Kubitscheck. Sendo os dois adversários 
cunhados, o povo não perdeu a oportunidade 
de exercer o humor, criando o slogan: "A 
SOGRA .JÁ GANHOU!" 

152 
O cacique xavante Mário Juruna 

ganhou notoriedade em todo o País empunhan
do um gravador, quando ia se avistar com as 
autoridades, antes de se eleger deputado 
federal pelo PDT do Rio de Janeiro. Na mesma 
época, João Navarro foi eleito presidente da 
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Assembléia Legislativa de Minas e recebeu a 
visita do embaixador da ex-Alemanha 
Ocidental. Navarro foi mostrar o Palácio da 
Inconfidência ao visitante. 

- Aqui, plenário! Aqui, capela Stio 
Nicolau! Aqui e acolá ... 

Sylo Costa, que os acompanhava, 
lembrou a João Navarro que o embaixador fa
lava português, e acrescentou: 

- Só falta o gravador. Você tá igual
zinho ao Jurunafalando! 

153 
Um estudante de engenharia, chamado 

Virgílio, após uma passeata reprimida com 
violência pelos organismos de segurança, 
recolheu cacos de bombas de gás lacrimogêneo 
explodidas e foi apresentá-los como prova da 
violência policial ao líder do MDB, Dalton 
Canabrava. Na Sala da Liderança, lotada de 
parlamentares, funcionários e jornalistas, o 
deputado despachava normalmente. De súbito, 
a porta se abriu e entrou o estudante, largando 
o pacote sobre a mesa e exclamando: 

-Bomba! 
Igual a filme de animação, saíram todas 

as pessoas, atropeladamente, de uma só vez. 
Preso pela segurança do Legislativo, Virgílio 
explicou seu intento e foi solto, com Dalton 
prometendo lutar mais ainda contra a ditadura 
militar. 

154 
Considerações do embaixador José 

Aparecido de Oliveira: 
"Todas as manhüs, o destino bate à 

porta do ltanwr Franco e indaga: o que nós 
vamos fazer lu~je? "; 

"Administrar a Cultura em Minas é ter 
um teto barroco desabando por dia enz sua 
cabeça"; 

"Se Itamar Franco atirar para a direita 
e o alvo estiver na esquerda, o alvo muda de 
lugar para receber a bala!" 

i 



155 
Na porta do plenário da Assembléia, 

conversavam Ariosto Silveira e lbrahim Abi
Ackel. O então líder pessedista se aproximou 
deles e disse: 

- lbrahim, é nossa hora de votar! 
-A favor ou contra? -ele indagou. 
- Somos contra! - respondeu o líder. 
Abi-Ackel pediu licença, foi lá, votou 

contra da forma que o líder dissera e retornou 
para continuar conversando com Ariosto. 

156 
Em Roma, terminada a audiência do 

governador eleito de Minas, Newton Cardoso, 
com o papa João Paulo JI, a repórter Tânia 
Moreira, da "Rádio Itatiaia" foi entrevistar o 
político mineiro. 

- Governador, como o papa poderá 
ajudar Minas Gerais? 

-Rezando, minha filha ... rezando! 

157 
Noite qualquer, platéia do "Teatro da 

Cidade", em Belo Horizonte, de propriedade 
do teatrólogo Pedro Paulo Cava. Era 
apresentada uma peça de sucesso quando, 
repentinamente, os espectadores foram 
surpreendidos pela atitude de um senhor 
baixinho, "cabelos pretos feito as asas da 
graúna". Aos berros, ele começou a protestar 
contra qualquer coisa. Foi reconhecido e posto 
para fora da casa de espetáculos. Era o ex
deputado baiano João Alves, o mais notório 
"Anão do Orçamento". Um espectador, 
desolado, comentou: "Assim mio dâ. O Joüo 
Alves rouba até cenas de teatro!" 

158 
Conversavam Dalton Canabrava e Acyr 

Antão. 

- VlJcê precisava ver, Acyr, que pele 
sedosa. Uma cor parecendo azeviche, a boca 
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bem formada, olhos verdes, dentes lindos! E 
o andar! Uma beleza! Só você vendo! 

Atentos ao diálogo, os repórteres 
pensaram que o deputado descrevia uma jovem 
de beleza exuberante. Não era. Dalton 
Canabrava, enlevado, falava da onça negra que 
fazendeiros seus amigos capturaram em 
Curvelo e que acabou virando atração do 
Jardim Zoológico de Belo Horizonte. 

159 
Marco Aurélio Carone telefonou ao 

deputado Paulo Heslander e explicou que 
estava com todos os telefones do seu jornal 
cortados por falta de pagamento. O par
lamentar disse que tentaria um parcelamento 
junto à "Telemig ". Marco Aurélio rebateu: 
desejava que o próprio Heslander pagasse a 

conta. O deputado indagou: 
-Quantos anos você tem? 
Obtida a reposta, devolveu: 
-Não tenho filho desta idade. 
E desligou o aparelho. 

160 
Tancredo Neves convidou Olavo 

Setubal para ser ministro e ele respondeu que 

agradecia, não podendo aceitar o convite. 
Alguém informou o doutor Tancredo da 

recusa. Sem se perturbar o presidente eleito 

indagou: 
- A esposa dele sabe que eu o 

convidei? 
-Parece que nüo! 
- Entüo, fique tranqüilo. À noite, o 

Setubal aceitará meu convite. 
Pouco antes da meia noite, o telefone 

tocou. Alguém queria falar com o doutor 

Tancredo Neves. Era Olavo Setubal aceitando 

o convite para o ministério. 

/ 



/ 

161 
Durante a ditadura produzida pelo 

golpe de 64, um oficial foi enviado a ltuiutaba 
para caçar bruxas. Fued Dib, um dos principais 
acusados de subversão, acabou ficando amigo 
do futuro ex-captor. Em determinado dia, o 
militar o informou ter recebido ordens para 
prender um certo Salomão Dib, querendo saber 
se entre eles existia algum parentesco. Não 
havia, Fued sequer conhecia o homem. 

Assim mesmo, foi se informar com a 
colônia libanesa da cidade, para ver se alguém 
conhecia o "patrício". O primeiro consultado, 
tido como representante da direita, não poupou 
elogios a Salomão Dib. 

- Homem muito séria, homem muito 
bom! 

O segundo entrevistado, Romes Sabag, 
achou ótima a idéia da prisão: 

-Patrício não é boa gente, no Líbano 
eu era comunista e Salomão Dib nazista! 

Dia seguinte, constatada a "fuga" de 
Salomão Dib do local onde ele se encontrava, 
numa cidade vizinha, o oficial comentou com 
Fued: 

- Veja o senhor. .. por muito pouco eu 
prendia o Hitler, pensando que fosse o Stalin . . 
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162 
Contam grandes festas marcaram o 

primeiro centenário de Curvelo. A imagem da 
padroeira, Nossa Senhora Aparecida, deixou a 
basílica em São Paulo e foi exposta à veneração 
dos fiéis, em terras curvelanas. Milton Joaquim 
Diniz era prefeito e foi assistir à missa, abrindo 
as comemorações. A última etapa dos festejos 
foi um show com o cantor Jair Rodrigues. Antes 
de ele começar a apresentação, o prefeito 
resolveu fazer um improviso. Começou 
dizendo: 

- Curve/o se sente honrada com a visita 
de dois criolos ilustres, Jair Rodrigues e Nossa 
Senhora Aparecida. 

Itamar Franco, quando da campanha que resultou em sua eleição para governador, foi visitar o 
cardeal de Belo Horizonte, Dom Serafim Fernandes de Araújo. Na despedida ouviu do religioso: 

-O senhor é atleticano, está absolvido! 
Depois, Dom Serafim voltou-se para José de Castro Ferreira, acompanhado de Décio Freire, e 

comentou: 
-Vou pedir a Deus para perdoá-lo, o senhor é cruzeirense! 
E completou ao se despedir de mim: 
Vocês vão direto para o céu. Purgatório de americano é aqui mesmo. 
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164 
Nelson Thibau chegou eufórico à Sala 

de Imprensa da Assembléia: 
- Francelíno vai me escolher prefeito 

de Belo Horizonte! 
Era a época das indicações dos prefei

tos indiretos. Intrigados, os jornalistas inda
garam: 

- Mas indicaçüo indireta é um cargo 
destinado a pessoas íntimas do governador. 
Você é íntimo do Francelino? 

Thibau argumentou 
-Eu nüo. Quem é íntimo dele é a eJpo

sa dele! 

165 
José Geraldo, o "Papagaio", candi

dato a deputado estadual pelo PMDB, em 94, 
era um quercista ardoroso, sempre se dando 
mal com a gramática. Requião veio a Belo 
Horizonte e, na sede regional do partido, 
atacou duramente o político paulista. "Papa
gaio" assumiu a defesa de Quércia: 

- Nüo permito que ele seja trans
fonnado em bode respiratório! . 

Alguém o conigiu e "Papagaio" vol
tou à carga: 

-Falei errado de propósito ... Só assim 
pra vocês prestarem atenção em mim! 

Ótima saída para uma difícil realidade. 

166 
Contam alguns assessores políticos do 

ex-governador Hélio Garcia que, no processo 
de escolha do seu sucessor, poucos minutos 
antes de anunciar o nome escolhido, ele se 
aproximou do deputado federal Carlos Cotta 
e disse: 

- Olha, Carlos, a sua gravata não é 
de governador, fique com a minha. 

A seguir desceram para o Palácio da 
Liberdade, onde imediatamente o assessor de 
Imprensa de Carlos Cotta começou a distribuir 
entre os jornalistas o seu curriculum vitae. Na 
hora de dizer o nome do escolhido Hélio 
Garcia titubeou um pouco e anunciou: 

-Meu candidato é o doutor Joaquim 
de Melo Freire! 
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167 
Sinval Siqueira era deputado estadual 

pelo PTB de Minas. Um dia após o papa João 
XXIII lançar a encíclica "Mater et Magistra ", 
empolgado com o conteúdo do documento, ele 
ocupou a tribuna para pedir o seu registro nos 
Anais da Assembléia, pois "a epístola do Papa 
é de grande alcance social". 

168 
"Frangão" foi nomeado para exercer 

um cargo na Hidrominas, homenagem do 
amigo Tancredo Neves . A partir desse 
momento, diversas vezes ele tentou telefonar 
para o governador e não obtinha sucesso. 
Quem atendia o telefone nunca levava a sério 
quando ele dizia: 

-Fale com o doutor Tancredo que o 
"Frangão" quer falar com ele. 

Certa noite, ar cansado, aflito, "Fran
gão" finalmente conseguiu bater à porta do 
governador, em São João Del Rei, e dialogar 
com ele: 

- Estou apavorado. O senhor me no
meou para a Hidrominas e eu não sei nadar. 
Meus adversários estão dizendo que o cargo 
exige e eu vou acabar é morrendo afogado! 

Saiu de lá, tranqüilizado, o "Frangão", 
que era motorista de táxi. 

169 
Quando Paes de Andrade veio a BH 

receber o título de Cidadão Honorário de 
Minas Gerais, na Assembléia Legislativa, 
numa roda conversavam o ex-presidente 
José Sarney e os deputados Marcos Tito e 
Joaquim de Melo Freire, além do advogado 
Paulo Roberto Cardoso. Em determinado 
momento, Paulo Roberto disse ao autor de 
"Marimbondos de Fogo": 

- É, presidente ... no seu tempo nós 
reclamávamos, mas éramos felizes e nüo 
sabíamos. 

Sarney respondeu com uma metáfora: 
- Certa vez, um concerto em São Luiz 

do Maranhão acabou por se transformar em 
verdadeiro desastre. O público apupou e o 
maestro, tomando o microfone indagou: 
"Vocês não gostaram do tenor? E!lperem para 
ver o que será o barítono?" 



170 
Luiz Calíchio sofreu um grave aci

dente automobilístico e o peemedebista Paulo 
Ferraz quis levar vantagem durante uma 
obstrução que o seu partido fazia a um projeto 
do pedessista. Sabedor de que o seu colega do 
PDS, naquele momento, não poderia subir 
escadas, pediu a verificação de quórum e 
recomendou ao deputado Ziza Valadares que 
segurasse o elevador. Enquanto o presidente 
da Assembléia fazia a chamada regimental, um 
grupo de parlamentares situacionistas, tendo 
percebido a artimanha, chegou triunfalmente 
carregando Calíchio às costas. 

171 
César Santana, vice-prefeito de 

Viçosa, gostava muito de "política social". 
Num final de campanha, sem dinheiro, foi 
abordado por um eleitor. 

- O senhor podia me arranjar um 
dinheirinho, estou endividado. 

César o consolou: 
- Olha, meu filho, não vou fazer isso 

porque também estou quebrado. Mas vou rezar 
pra Santa Rita de Câssia arranjar uma grana 
para você e ainda ver se sobra algum pra mim. 

172 
Na Sala de Imprensa da Assembléia, 

Tancredo Neves se aproximou do jornalista 
Eliseu Lopes, hoje repórter do "Hoje em Dia", 
e. o cumprimentou. 

- Como vai, amigo? 
Hudson Brandão, da "Folha de Süo 

Paulo", provocou: 
- Uai, doutor Tancredo, agora o 

senhor é amigo do Eliseu? 
O candidato oposicionista justificou: 
- Este é o Eliseu no bom sentido! 

173 
Ambos fazendo política no Triângulo, 

Renato de Freitas e Fúlvio Fontoura não 
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perdiam oportunidades de trocar farpas. 
Fúlvio, tido como "um homem bonito" pelas 
funcionárias do Legislativo, se orgulhava 
disso. Um dia Renato almoçava com um grupo 
de jornalistas e uma secretária de gabinete. 
Fúlvio passou e a moça não se conteve: 

-Ele é lindo! 
Renato não perdeu a pose: 
-Quem? O frango de granja só tem 

beleza! 

174 
Em Manaus, por ocasião do IX Con

gresso Nacional da OAB, um catarinense 
conversava com o professor Serrano Neves. 
Assunto: a política nacional e algumas 
divergências com os pontos de vista mineiros. 
Serrano olhou para o "barriga verde" e 
disparou: 

- É ... quem briga com mineiro quase 
sai ganhando! 

175 
Nelson Cunha ocupava a direção de 

um banco estatal e foi procurado por José 
Maria de Alkimim, querendo um emprego para 
uma afilhada política. 

- Nelsinho, meu futuro eleitoral estâ 
em suas nuzos! 

- Se depender disto, o senhor estâ 
eleito! 

No dia seguinte a moça encontrou 
Nélson e foi encaminhada para um teste de 
datilografia. Não sabia nem mesmo o que era 
máquina de escrever. Não foi contratada e 
Cunha guardou a folha do teste, esperando o 
retorno de Alkimim. Ele apareceu e cobrou a 
colocação. Nelson mostrou o resultado da 
prova e indagou: 

- O senhor contrataria esta menina 
como funcionária? 

Alquimim pensou um instante: 
- Claro que nüo, mas você pode 

esticar a esperança dela até passar a eleiçüo. 



176 
Jésus Trindade Barreto pediu apoio a 

um fazendeiro de sua região. Queria se reeleger 
deputado. O homem explicou ter compromis
sos assumidos anteriormente, mas garantiu: 

- Cinco votos eu dou ao amigo. 
Jésus deu-lhe cinco "santinhos" e o 

eleitor pediu mais. O deputado questionou para 
que se os votos prometidos estavam limitados 
a cinco. 

-Porque esse papel é ótinw prá gente 
limpá navaia na hora de barbiâ. 

177 
Convidado a participar de uma reunião 

com objetivos políticos, o jornalista e escritor 
Wander Pirolli chegou ao local e encontrou 
um outro grupo que iria participar de um 
encontro da Associação dos Alcoólatras 
Anônimos- AAA. Um homem indagou a ele: 

- O senhor também é alcoólatra 
anônimo? 

Wander respondeu: 
-Alcoólatra eu sou, mas anônimo é a 

müe! 

178 
Início de uma solenidade no interior 

de Minas Gerais. Hélio Garcia olhou para o 
volume de laudas nas mãos do primeiro orador 
e comentou: 

- Nada mais fora de moda do que 
discurso longo e criaçüo de gir: 

Todos os oradores se limitaram a três 
minutos de oratória. 

179 
Euripcdes Craide participava de um 

comício numa pequena cidade do Triângulo. 
Mitingueiro entusiasmado, tinha como prin
cipal mote do discurso "os grandes homens que 

nascen1 nas pequenas cidades, inclusive o 
rnodesto orador que vosfala". 
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180 
Em Formiga, Oeste de Minas, aos 

domingos e feriados o society curte o Clube 
Campestre. A massa fica a ver navios. O doutor 
Ary Soares tinha uma propriedade junto ao 
Campestre e resolveu abri-la ao povão. Na 
primeira eleição ocorrida ele se candidatou a 
prefeito pelo PMDB, disputando o cargo com 
o arenista Lufrido Nascimento, proprietário de 
um posto de gasolina. Ary perdeu feio e logo 
tratou de fechar a praia particular colocando 
um letreiro na entrada: "Quem quiser refrescar 
o bumbum, vâ direto ao posto do Lufrido tornar 
banho de mangueira!" 

181 
José Sarney foi homenageado em Belo 

Horizonte com um jantar na residência do 
senador Alfredo Campos. Numa das rodas de 
bate-papo alguém falou das "agruras da vida 
pública". Sarney co fiou os bigodes e 
arrematou: "Mas é melhor sofrer em cima do 
que em baixo". 

182 
Filosofia de Jésus Trindade Barreto: 

"Hélio Garcia estabeleceu por duas vezes o 
sistema de governo heliocêntrico e ele próprio 
jitgiu do centro!" 

183 
Na Câmara de ltuiutaba, José Ascânio 

de Paula, fazendeiro de estopim curto, chegou 

à liderança da bancada do PTB. Cioso do 
cargo, durante um debate sobre a política local, 
literalmente mandou Pedro Lúdio de Morais 
calar a boca. É obvio, não foi obedecido e Zé 
Ascânio voltou à carga: 

-Cala a boca, filho de tatu com cobra, 

- inovando os conceitos de biologia. 



184 
Marco Maciel, por causa do seu físico, 

nacionalmente conhecido como "Mapa do 
Chile", era deputado federal e veio a Minas 
participar de uma reunião da Sudene. Dois 
eleitores montesclarenses olharam para a 
figura esguia do pernambucano e comentaram: 

- Cê num acha que ele parece espa
nadô da lua? 

-Que nada home! Tá mais pra bambu 
vis tido! 

185 
Na década de 70, o senador Paulo 

Brossard veio a Minas e Cristovam Chiaradia 
ficou muito tempo olhando para o político 
gaúcho, envolto num chale típico, daqueles 
usados nos pampas. Depois, chamou os 
repórteres e indagou: 

- Ele não parece com as nossas tias 
lá no· Sul de Minas? 

186 
Estudantes setelagoanos debatiam 

questões ideológicas e resolveram saber a 
opinião de "seo" Aprígio, velho raizeiro 
vendedor de catuaba, precursor tupiniquim do 
Viagra: 

- O senhor nlio nos dá razüo? 
Aprígio coçou a cabeça e sentenciou: 
- Razclo a gente dâ pra quem fl(lO tem, 

quem tem nclo precisa! 

187 
Newton Cardoso foi visitar a fazenda 

do deputado José Bonifácio Filho, em 
Barbacena, mostrando-se interessado em um 
touro de propriedade do parlamentar. Não 
querendo vendê-lo e menos ainda fazer do 
animal um brinde, Bonifácio antecipou-se: 

- Foi um presente que ganhei do 
Miltinho Salles! 

O governador reagiu: 
- Entclo é ótimo para você fazer um 

churrasco para os amigos. 
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188 
Cristiano Ferreira de Melo e Cascão 

Júnior resolveram fazer uma "dobradinha" 
política, o primeira candidato a estadual, o 
segundo a federal. Em Formiga, eles man
daram escrever em vários muros: 

"Votem em· Cristiano e Cascclo" 
A oposição não perdeu tempo: "Na 

Mônica e no Cebolinha também". 
Quem saiu ganhando mais foi o car

tunista Maurício de Souza. 

189 
Fui a Sergipe com o presidente 

nacional da ARENA, Francelino Pereira, 
visitar os municípios de Lagarto e Buquim. 
Me apresentaram a um senhor simpático, no 
carro de quem eu deveria viajar de um 
município a outro. José Raimundo, um po
lítico local, se aproximou e disse: 

- Mineiro, tu és de sorte! \ilis viajar 
com um honlem que jâ escapou de cinco 
atentados. Nüo é com ele que tu vais a 
Buquim? 

- Nüo, Zé Raimundo! Eu ia! 

190 
San Thiago Dantas, em 1960, preten

dia comprar uma vaga para ser candidato nas 
mãos de Nelson Thibau. A certa altura da 
conversa entre os dois, San Thiago afirmou: 

-Afinal de contas, você é o jogral da 
política mineira! 

Irritado, Thibau deu o troco: 
- E o senhor, de mineiro sô tem o 

ticket da ponte aérea! 

191 
O deputado Bené Guedes tentava 

conseguir apoio em Pirapetinga, na Zona da 
Mata. Começou a assediar o prefeito Osmindo 
Ferreira, que um dia lhe fez a seguinte 
proposta: 

-Olha, Bené, a gente tem de começar 
a namorar politicamente para ver se fica 
noivo, se casa, se isso vai dar certo. 



Mais próximo das eleições, Bené 
investiu forte e acabou ouvindo: 

-A verdade é que não deu certo. Nem 
pegadinha de mão teve! 

192 
Didiomar Gazinelli é amigo do 

repórter Lúcio Braga e costuma se divertir 
ligando para a casa dele, identiticando-se como 
um político famoso. Um sábado pela manhã a 
empregada foi avisar ao Lúcio que o 
governador de Minas o chamava. Sendo 
Gazinelli um dos ditos bem nutridos, Lúcio 
pegou o telefone e disparou: 

- Ô gordo, pára de encher o saco e vâ 
tomar banho! 

Na ponta da linha o interlocutor res
pondeu: 

- Lúcio, eu posso até estar enchendo 
o saco, mas jâ tomei banho e ninguém pode 
dizer que Francelino é gordo. 

Era mesmo o governador convidando
o a acompanhá-lo numa viagem ao interior de 
Minas. 

193 
Vinte mil pessoas se comprimiam em 

uma praça de Governador Valadares para 
assistir a um comício de Eliseu Resende, 
disputando o Palácio da Liberdade com 
Tancredo Neves. O orador principal era o 
ministro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel. 
Curioso, o povo aguardava a surpresa prome
tida para o final do comício. Em determinado 
instante, Abi-Ackel disse: 

- Quando deixarmos esta praça, em 
nossos lugaresficarão trabalhos e obras, não 
aquelas coisas barulhentas, lustrosas e 
luzentes que os baianos chamam de trio 

elétrico. 
Houve agito no palanque. Terminado 

o comício, luzente, brilhante, com o povo atrás 
igual a descrição feita por Caetano Veloso, um 
trio elétrico contratado naquele mesmo dia 
pelo comando de campanha invadiu a praça 
para animar a festa. 
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194 
Bias Fortes governava Minas . Um de 

seus jovens assistentes de gabinete, Helvécio 
Tamm de Lima, certa tarde confundiu com um 
amigo um senhor calvo e bem vestido, 
dormitando numa poltrona, aguardando a vez 
de ser atendido. Helvécio deu-lhe um tapa na 
testa, acompanhado da expressão: "Oi, 
careca!" 

O assustado Gustavo Capanema recla
mou depois com Bias Fortes da "insolência 
do rapaz". 

195 
Roberto Elísio era o tesoureiro da 

seção mineira da ARENA. Um dia ele se 
encontrou com o industrial Joaquim Mariano 
da Silva, o JMS, tesoureiro do MDB. Mariano 
se dirigiu a ele. 

- Oi, colega! 
Roberto abraçou Joaquim e indagou: 
-Sabe qual a diferença entre nos dois? 
-Qual é? 
- Eu sou o tesoureiro pobre de um 

partido rico e você o tesoureiro rico de um 
partido pobre. 

196 
Euforia na Assembléia fervilhante de 

público. Um calor sufocante atormentava o 
plenário. Tancredo ia ser empossado novo 
governador de Minas. Genésio Bernardino se 
preparou para ler um longo discurso. Neves 
olhou desconfiado. Empolgação total, não 
sendo preciso muito para o povo aplaudir. Lá 
se ia algum tempo de oratória, quando mais 
uma frase de efeito levou o povo a bater 
palmas. O próprio orador se entusiasmou e 
soltou as laudas na mesa para aplaudir também. 
Rapidamente Tancredo Neves apanhou o 
calhamaço, colocando-o debaixo do braço e 
cumprimentou o espantado orador. O discurso 
terminou ali, com farta economia de tempo. 



197 
Rafael Nunes Coelho disputava votos 

com Jairo Magalhães na região de Guanhães. 
Um dia o PSD fazia obstrução a um projeto 
de governo udenista. Rafael estava acordado, 
conversando com Horta Pereira. Jairo foi para 
a tribuna e pediu: 

-Nobre deputado Horta Pereira: por 
favor, acorde o doutor Rafael Nunes Coelho, 
dormindo a sono solto aí a seu lado. Todos os 
eleitores de nossa regiüo sabem que ele passa 
o tempo a dormir, descuidado dos interesses 
de nossa gente. 

Irritado, Rafael ouviu todo o discurso 
engolindo em seco e sem possibilidade de 
responder, para não prejudicar ainda mais o 
projeto governista diante da obstrução 
pessedista. 

198 
Cantídio Dmmond, alegre e bonachão, 

foi prefeito de Ponte Nova. Muito gordo, um 
dia convidou uma dama da sociedade local 
para um bate-papo em uma das praças da 
cidade. Procuraram um banco desses carac
terísticos, armação de ferro e réguas de 
madeira pintadas de branco. Terminada a 
conversa, a senhora, igualmente obesa, se 
despediu. Cantídio implorou para ela não fazer 
aquilo. Com o peso de ambos as réguas do 
banco tinham se afastado, provocando uma 
fenda, ali ficando presa a genitália do prefeito. 

199 
A política acaba por roubar muito do 

tempo dos políticos, gerando reclamações 
constantes de seus familiares. É difícil 
encontrar esposas ou maridos e filhos de 
políticos que apreciem as suas atividades. 
Sempre reclamam a ausência prolongada de 
todos eles, envolvidos com as bases, prefeitos 
e cabos eleitorais. Um dia o deputado federal 
Raul Belém comentava esse aspecto com o 
doutor Ulisses Guimarães e ouviu: 

-Lugar de político corn a família é no 
álbum de retrato! 
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200 
Leão Borges era secretário de Viação 

e Obras Públicas e viajou com Lourival Brasil 
e José Maria de Alkimim para inaugurar obras 
em Lima Duarte. Na volta, resolveram passar 
em Barbacena e visitar Bias Fortes. Ele 
chegara do Rio de Janeiro e estava alarmado 
com a possibilidade do endurecimento do 
regime político brasileiro e um golpe mais forte 
nas instituições. José Maria de Alkimim o 
tranqüilizou: 

- Há mais de 30 anos que nüo 
acontece um golpe no Brasil do qual eu mio 
tenha tomado parte. Como nüo estou sabendo 
de nada, acho que podemos nos acalmar. 

No dia seguinte foi editado o Ato 
Institucional n. o 5. 

201 
Radialista em Araguari, pontal do 

Triângulo Mineiro, Theodoro Matoso vendeu 
a prazo para o então secretário do deputado 
Milton Lima, Wilson Carrijo- "Ninico", um 
revólver calibre 38. O tempo foi passando e 
nada da dívida ser paga. Theodoro, premido 
por dificuldades, um dia perdeu a paciência e 
foi à casa de "Ninico" cobrar o que ele lhe 
devia. Em determinado momento, o credor 
perdeu as estribeiras e ameaçou o devedor. 
Sem perder a calma, "Ninico" indagou a 
Theodoro: 

- Você está falando até em dar 
pancadas. Esqueceu quem é agora o proprie
tário da arma? 

202 
Jadyr Barroso, do "Jornal do Brasil", 

levou um mamão a Israel Pinheiro, homem que 
gostava da agropecuária. Ele agradeceu o 
presente. 

-É do seu quintal, Jadir? 
- Nüo, o mamoeiro cresceu lâ no 

grupo escolar de Süo José do Jacuri! 
- Que beleza! Entüo vocês têm um 

pomar? 
- Nüo governador, o mamoeiro cres

ceu dentro de uma sala de aula. O grupo está 
em péssimas condiçtJes! 

Na mesma hora, Israel telefonou para 
o secretário de Obras públicas. Até hoje o 
grupo restaurado serve à população de São 
José do Jacuri. 



203 
Antes de se elegerem deputados, 

Raimundo Targino de Figueiredo era líder da 
bancada do PSD na Câmara Municipal de 
Curvelo, Dalton Canabrava liderava o grupo 
udenista. Um dia o dentista prático Targino 
ocupou a tribuna para fazer um pronuncia
mento. No meio do discurso, o médico Dalton 
Canabrava abruptamente interrompeu a fala: 

- Cala a boca, Tiradentes! 
Sem perder a calma, Targino respon-

deu: 
-Me orgulho de ser Tiradentes e ncio 

o Joaquim Silvério dos Reis. 
Dalton abandonou o plenário. 

204 
Definições de pessedistas e udenistas 

em algumas regiões mineiras, quase sempre 
imputando ao PSD o caráter popular e o elitis
mo a UDN: Campanha, no Sul do Estado, 
"rapadura" e "açúcar"; Norte mineiro, 
"1. b " " b. b " I · 10 as e gua Iro as ; tapecenca, no 
Oeste, "tarecos" e "papiatas"; em Andre
lândia, "caranguejos" e "viados"; Vale do Rio 
Doce, duas variações, "pica-pau" e "fura 
nunca" ou "pica-pau" e "corta goela"; e em 
Poço Fundo, no Sul, "jacaré" e "piranha". 
Uberlândia. No Triângulo, "coiós" e "cocões". 

205 
Eleito presidente da república o doutor 

Tancredo Neves, a atriz Ruth Escobar 
começou a trabalhar no sentido de ser indicada 
ministra da Cultura. Um dia ela e a senadora 
Júnia Marise se encontraram na ante-sala 
presidencial. Ruth mostrou a Júnia um 
manifesto assinado por artistas e intelectuais 
intercedendo a seu favor. Quando chegou a 
sua vez, foi falar com Tancredo Neves. 
Argumentou, falou de planos para a cultura e 
mostrou o documento. Tancredo ouviu todo o 
tempo e se limitou a comentar: 

-Minha filha, seu vestido estâ lindo! 
Frustrada, Ruth saiu reclamando que 

não havia ido ao escritório do novo presidente 
ouvir comentários sobre moda. 
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206 
João Ferraz se insurgiu contra a 

candidatura de Francelino Pereira ao Palácio 
da Liberdade e disputou com ele a convenção. 
Na busca de autorizações de delegados partidá
rios que pudessem viabilizar seu intento, 
Ferraz obteve a promessa de Vítor Abdala 
Nósseis, do PDC, de que conseguiria pelo 
menos um apoio. Descrente, ele comentou: 

papel! 
- Se o Vítor conseguir, eu como o 

Uma assessora advertiu: 
-O senhor vai precisar do documento! 
João Ferraz corrigiu: "Entüo eu corno 

wn xerox". 

207 
Em São Pedro do Suaçuí, nunca a 

UDN tinha vencido uma eleição. Um dia, o 
encanto foi desfeito e o PSD acabou derrotado. 
Eufóricos, os udenistas vieram a Belo 
Horizonte, alugaram um táxi e um aparelho 
de som, instalado no porta-mala do veículo. 
Retornaram a São Pedro e começaram a 
percorrer as ruas convidando o povo a 
comemorar "o primeiro resultado decente de 
uma eleição no município". O candidato 
vencido foi procurado por um correligionário 
e visto macambúzio, cotovelos apoiados no 
balcão de seu armazém, as mãos sustentando 
a cabeça, olhar perdido e ouvidos atazanados 
pela UDN. O outro tentou consolá-lo: 

- É muito duro perder uma eleiçüo, 

co1npadre! 
O perdedor reagi.u, mirando os alto-

falantes instalados na traseira do táxi. 
- Tarnbém ganhar pra ficar o dia 

inteiro falando pelo rabo. Só pode ser coisa 
de udenista! 

208 
Tancredo Neves, eleito presidente da 

República, escolheu para ministro da Aeronáu
tica o brigadeiro Moreira Lima. Em reporta
gem publicada pela revista "Veja", apareceu 
uma foto de Lima trocando o retrato do 
ministro que o antecedia, Délio Jardim de 
Matos, por outro de Santos Dumont. 

Délio, pertencente a um grupo antagô
nico ao de Moreira Lima, no âmbito da Aero-
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náutica, viajou a Belo Horizonte para reclamar. 
E o fez em tom enérgico. Eleito, Tancredo já 
estava hospedado no Palácio das Mangabeiras 
e Hélio Garcia morando numa casa oficial na 
Pampulha. Reza o folclore que antes da conversa 
com Délio Jardim de Matos, Tancredo ligou 
para HG e pediu que ele fosse estar com ele. 

Sem saber de nada, o ministro disse que 
a Aeronáutica não aceitaria a escolha feita por 
Tancredo. O presidente eleito tentou contem
porizar e foi interrompido por Hélio Garcia: 

- Vai aceitar sim, se não eu vou 
mandar prender o senhor agora. 

Délio Jardim de Matos olhou e viu o 
palácio cercado por tropas da Polícia Militar 
de Minas Gerais. Hélio havia tomado aquela 
atitude. Intimidado, o ministro desconversou 
e retomou a Brasília. Tancredo Neves nomeou 
quem quis e não foi incomodado novamente. 

209 
Emílio Hadad, líder da bancada do 

MDB, e o então prefeito de Formiga, "Ninico" 
Resende, procuraram um pai-de-santo 
buscando saber de seus destinos eleitorais. O 
babalaô disse que "Joüo Caveira" queria 
alguns trabalhos. O assunto foi levado ao 
presidente do Diretório Municipal do PMDB, 
o advogado Ovídio de Faria. Ele achou 
estranho e exigiu esclarecimentos pessoais "do 
tal de Caveira". Quase renunciou ao cargo 
quando foi informado de quem se tratava. 

210 
Ao tempo da formação do Partido 

Popular, reunindo numa mesma sigla, o PP, 
Tancredo Neves e Magalhães Pinto, "Xixi co" 
Cambraia, um dos últimos dos coronéis 
políticos de Minas Gerais, foi à Assembléia 
Legislativa participar de um evento qualquer. 
Por acidente, caiu de uma altura razoável, de 
onde ficam as primeiras cadeiras da galeria 
do térreo, junto à Sala de Imprensa, ao chão. 
Tombo forte para um homem da sua idade. Por 
alguns instantes ele ficou pálido e arquejante, 
deitado no solo, esperando passar o susto. Sylo 
Costa viu a cena e correu para ele: 

-"Xixico", o senhor quer que eu chame 
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um médico? Está tudo bem? 
O velho coronel abriu os braços e 

bradou: 
- Vou ficar melhor ainda se você vier 

para o PP, rneu filho! 

211 
Estavam conversando os mineiros 

Rondon Pacheco e José Maria de Alkimim, 
discutindo questões relativas ao Estado. 
Passando por perto o gaúcho Leonel Brizola 
resolver dar um palpite. Em tom de brincadeira 
Alkimim o aconselhou a ficar calado, "porque 
a política em Minas Gerais é uma coisa para 
adultos". 

212 
Nelson Lombardi quis comemorar os 

250 anos de elevação de São João Del Rei à 
condição de cidade. Ele era prefeito e Tancredo 
Neves, figura proeminente do governo de João 
Goulart. Por isso foi chamado a integrar uma 
Comissão Especial, formada para coordenar 
o evento. Ao chegar para a primeira reunião 
no prédio da prefeitura, vetusto e belo exemplo 
de arquitetura colonial, ele chamou o prefeito 
Lombardi em particular e indagou: 

- Você quer mesmo jazer a festa ou 
isso é só para divulgar o evento? 

- Nüo, eu quero mesnw fazer a festa! 
- Entüo forme uma comissüo de no 

1náximo cinco pessoas. Se fosse para efeito de 
divulgaçüo, o ideal seria convocar pelos 
menos umas trinta. 

213 
Virgílio, folclórico estudante de en

genharia ao tempo da repressão, apareceu um 
dia na "Cantina do Lucas" com hematomas 
nos olhos e a boca ferida. 

-A repressüo me agrediu! 
- Quem, Virgílio? O DOPS? O 

CENIMAR? A PM ou o Exército? 
- Ninguénz desses! 
Então quem foi? 

- Dois colegas da engenharia. Eles 
süo de direita e estavam com as namoradas 



na Rua da Bahia, no mesmo passeio em que 
eu estava. Aí, ordenei ... fora lacaios da 
ditadura! Eles argumentaram que não 
queriam falar de política e eu insisti. Fiquei 
todo arrebentado. 

214 
Candidato arenista em 86 à prefeitura 

de Santo Amaro da Purificação, Recôncavo 
baiano, terra dos irmãos Maria Bethânia e 
Caetano Veloso, Genebaldo Corrêa, um dos 
"Anões do Orçamento", participava de um 
comício junto às maiores expressões do seu 
partido, inclusive o presidente nacional, 
Francelino Pereira. Foi Genebaldo quem 
anunciou o discurso do líder maior: 

- Diz uma lenda do Amazonas que 
quando canta o uirapuru todos os pássaros se 
calam para ouvir o seu cantar. Jâ ouvimos aqui 
grandes oradores a exemplo de Renan 
Baleeiro, Roberto Santos, Juthaí Magalhães 
e outros. Agora, vamos escutar. .. 

Curvou-se para a frente, estendeu um 
dos braços a la Roberto Carlos, então em pleno 
auge, e berrou a plenos pulmões: 

- Fraaaanceliiiiiino Pereeeeira! 
A multidão irrompeu em aplausos. 

Feito silêncio, nos dois ou três segundos que 
antecedem a fala do orador anunciado, da porta 
de um botequim onde se achava, um bêbado 
gritou com a voz pastosa: 

- O uirapuru de Santo Amaro! 

215 
Conta ' o deputado Geraldo Resende: 

"Em Uberlândia, udenista era sinônimo de 
"cocc7o ", enquanto pessedista era "coió ". 
Quando das eleições de antigamente, os 
"coiós", armados de facas e punhais, ficavam 
do lado de fora dos locais das apurações, 
garantindo os resultados. Do lado de dentro, 
exercendo as mesmas tarefas, os "cocões". 

216 
"Seo" Olympio, o garçom da 

"Cantina do Lucas", cuja família fugiu do 
regime franquista na Espanha, guardou uma 
garrafa de vinho para ser aberta no dia em que 
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caísse o caudilho. Franco entrou em agonia e 
Olympio colocou a garrafa na geladeira da 
cantina. Franco melhorou, ele foi obrigado a 
retirar a garrafa. O caudilho voltou ao CTI e a 
garrafa à geladeira. Franco voltou para o 
quarto e a garrafa foi retirada do refrigerador. 
Irritado, Olympio reclamou com o deputado 
Marcelo Caetano: 

- Num sei por que esses médicos 
inventaram o C11. Vila acabar é estragando 
meu vinho! 

Franco morreu e o caminho ficou aberto 
para a redemocratização da Espanha. Nessa 
noite, todos os fregueses da "Cantina" foram 
brindados com pequeninos cálices "de um vinho 
muito especial", gentileza de "seo" Olympio. 

217 
Contrariando as expectativas, Tancre

do perdeu as eleições de 60. Venceu Magalhães 
Pinto. Em seguida", com a renúncia de Jânio, 
Tancredo virou primeiro ministro. Para os 
pessedistas mineiros a equação foi simples: 
"Tancredo perdeu a mineira e ganhou na 
federal." 

218 
Uma eleitora procurou o gabinete do 

deputado Rêrtmlo Aloise e solicitou recursos 
para comprar um carrinho para a sua filha, 
impossibilitada de se locomover. Sensibili
zados, os funcionários deram início à trami
tação legal para conseguir um "Zeus", meio 
carro, meia cama, próprio para à locomoção 
de portadores de deficiência física. Contudo, 
seguindo a praxe, solicitaram da mulher uma 
carta explicitando o pedido. Cinco dias depois 
Regina, secretária parlamentar de Aloise, 
recebeu a correspondência onde estava 
destacada a observação: "Todo carrinho será 
bem recebido por nós, mas se for possível, 
gostaríamos que não fosse Uno ou Fusca" 

219 
Contava Euro Arantes, o "pai da im

prensa nanica": 
"Ao tempo da ditadura militar pós-64 

um tenente exercia as funções de censor junto 
ao "Jornal de Minas". Não se sabe por que 
ele acabou se aproximando dos jornalistas, em 
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sua maioria esquerdistas, que passaram a 
questioná-lo: 

-Sacanagem esse negócio de censurar. 
O povo tem direito à informação. Você não 
pensa assim? 

Encurralado, o rapaz partiu para o 
contra-ataque: 

-Os países comunistas não têm exér-
cito? 

-Têm. O Exército Vermelho é o maior 
do mundo! 

-País comunista tem censura? 
- Não como essa daqui, mas tem. 
-Então por que vocês estão enchendo 

o meu saco? Amanhü, se mudar quem vai 
voltar sou eu mesmo! 

220 
Fernando Fagundes Neto perdeu as 

eleições para o Senado para Tancredo Neves 
e Israelzinho Pinheiro. As pesquisas eleitorais 
estavam começando a entrar em moda ~ um 
dia, ao ver os resultados desfavoráveis a ele 
Fagundes desabafou: ' 

-Pô! Tancredo tem o Getúlio, Israel 
tem o pai dele! Só eu que mio tenho um 
cadâver para carregar? 

221 
Barra Longa, terra do deputado Jésus 

Trindade Barreto, comemorou com orgulho 
uma façanha: 50 anos sem um único crime de 
morte no município. O parlamentar foi 
comentar o fato com o prefeito João Lúcio 
Barreto, seu primo e adversário político. Ouviu 
a resposta: 

- É, primo, aqui a gente só mata o 
adversário de raiva. 

222 
Por ocasião do escândalo dos "Anões 

do Orçamento", contou o deputado Ronaldo 
Perrin, em Governador Valadares, na 
"Figueirinha ",casa de prostituição famosa na 
região, um caminhoneiro e uma mulher 
discordaram do preço a ser cobrado, levando 
o rapaz a argumentar: 

- Ganância assim, só em Brasília! 
Sacando uma navalha, a prostituta reagiu: 
- Pede desculpas! Puta eu sou, e 

muito puta, mas não fui eleita nüo. 

44 

223 
Quando Lacerda propôs a formação 

da Frente Ampla, Nelson Lombardi foi pro
curado por Simão da Cunha, querendo 
convencê-lo a assinar o documento de adesão 
à causa oposicionista. Foram mostradas a ele 
as assinaturas de Celso Passos, Sílvio 
Meniccuci, Sebastião Fabiano e outros mi
neiros ilustres. Lombardi perguntou a Simão: 

- Tancredo Neves já assinou? 
-Nüo. 
- Quando ele assinar, eu assino. 
Tancredo nunca assinou o documento, 

não foi cassado e Lombardi igualmente se 

safou. Todos os signatários do manifesto foram 
cassados. 

224 
Visando as eleições de 2002 o 

candidato a deputado estadual Gustavo 
Valadares estruturou um serviço de telemarke
ting em seu escritório eleitoral. Uma funcio
nária discou para determinado número 
telefônico e, do outro lado, uma senhora de 
voz afável a atendeu. Foi explicado a ela do 
que se tratava e a moça, de acordo com as 
orientações recebidas para tratar o público, 
indagou: 

-A senhora deseja receber em sua casa 
o nosso material de campanha, senhora? 

- Que material é este? - Indagou do 
outro lado a voz afável. 

- É um kit com cartazes, adesivos, 
batons e "santinhos". Respondeu a garota do 
telemarketing. 

A eleitora confirmou que queria 
receber o material e fez um pedido adicional: 

-Só não mande o "santinho" ... porque 
eu sou evangélica! 

"Santinho" é o nome que os políticos 
dão aos impressos com as suas fotos, ge
ralmente trazendo no verso as biografias de 
cada um deles. A primeira vez que ouvi este 
jargão, comum nas campanhas eleitorais, foi 
há 40 anos passados, da boca do deputado João 
Herculino, que jura ter sido ele o primeiro a 
canonizar os seus pares. 



225 
Na sala do IPLEMG, onde se reunem os 

deputados estaduais aposentados de Minas, 
alguém comentou o porre do ex-presidente 
russo Boris Yeltsin, regendo desengonçada
mente uma banda de música na Alemanha, 
episódido mostrado pela televisão . Jésus 
Trindade Barreto não se conteve e emendou: 
"Ele é o Hélio Garcia de Moscou". 

226 
Durante o III Encontro Nacional dos 

Estudantes, que resultou na invasão da 
Faculdade de Medicina da UFMG, em Belo 
Horizonte, Aureliano Chaves deu ordens 
expressas para que a imprensa não fosse 
incomodada. O repórter da sucursal do "Jornal 
do Brasil", Charles Magno Medeiros, 
começou a se queixar junto aos colegas de que 
"os homens" o perseguiam. 

Preocupados, os repórteres telefona
ram para Leopoldo José de Oliveira, assessor 
de imprensa do secretário da Segurança 
Pública, infonnando o que estava acontecendo. 
Leopoldo conversou com o secretário Amando 
Amaral. Pelo rádio das viaturas foi expedida 
ordem expressa de "não incomodar o 
jornalista Charles Magno Medeiros". A partir 
daí, ficou difícil trabalhar na cobertura do 
evento: a todo momento um "tira" parava um 
repórter para saber quem era "o tal de Charles, 
pois nós não o conhecemos" . 

227 
Jésus Barreto era diretor da Peni

tenciária de Neves quando Israel se elegeu 
governador. Prevendo que ele poderia deixar 
o cargo, um grupo de amigos solicitou a 
intervenção de José Maria de Alkimim. Foi 
prometido que a exoneração não ocorreria. O 
grupo voltou para Neves e comemorou com 
um churrasco. Na semana seguinte, o "Minas 
Gerais" publicou a exoneração de Jésus, por 
gentileza, definindo-a como sendo "a pedi
do". O grupo voltou a Alkimim e cobrou a 
promessa feita. A raposa pessedista tomou nas 
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mãos um exemplar do "Diário Oficial" e se 
defendeu: 

- Mas o que vocês querem que eu 
faça ? Foi a pedido dele mesmo!" 

228 
Compositor, poeta, seresteiro, radia

lista, jornalista e deputado, assim era Wilson 
Luiz Tanure. Na Assembléia, digladiavam o 
MDB e a ARENA- segundo Francelino, "o 
1naior partido do ocidente". Os oposicio
nistas, precisando dar continuidade à obstru
ção de um projeto governamental, alongavam 
ao máximo os pronunciamentos. Tanure não 
fugiu à regra. 

O presidente da Mesa, um arenista, 
avisou a Wilson que o tempo já tinha se 
esgotado. O parlamentar argumentou que Jairo 
Pereira, coronel reformado da PM, sempre que 
precisou, falava por períodos longos e não era 
admoestado. 

-Com ele o presidente é magnânimo, 
só porque o coronel Jairo é militar. Mas eu 
também sou. Fiz o Tiro de Guerra em Sete 
Lagoas. 

Pediu um tempo, desceu da tribuna, 
foi à garagem, solicitou um carro e o motorista 
que o servia e viajou a Sete Lagoas. Retornou 
com o certificado de reservista de segunda 
categoria nas mãos. Diante dos sorrisos e do 
espanto dos colegas, conseguiu emplacar mais 
um dia de obstrução vitoriosa. 

229 
O general Antônio Bandeira coman

dava a IV -DE e queria a cassação do 
peemedebista Dalton Canabrava. Um dia o 
militar ligou para o presidente da Assembléia, 
João Ferraz, e pediu a cabeça de Dalton. Ferraz 
reagiu dizendo: 

- O Legislativo é um Poder indepen
dente - e bateu o telefone na cara do militar. 
Depois, tomou quase um vidro inteiro de 
tranqüilizante. 

No dia seguinte, convidou o coman-



dante da IV -DE para um almoço no restaurante 
do Palácio da Inconfidência, objetivando 
melhorar as relações com os militares. O 
garçom trouxe os pratos solicitados e se 
esqueceu do pedido do general Bandeira. 
Irritado, João Ferraz passou uma descom
postura no rapaz. Impassível, o moço colocou 
uma das mãos sobre as estrelas que brilhavam 
no ombro do comandante linha dura e 
justificou: 

- Se incomode nlio, major, o seu está 
na seçlio de capricho. 

230 
Tancredo, a pedido de Israel Pinheiro, 

empenhava-se em evitar uma convocação 
extraordinária da Assembléia. Para demover 
os parlamentares desse propósito, procurou 
Sebastião Fabiano, José Luiz Baccarini e 
Walton Goulart. 

- Seria ótimo se vocês nlio convo
cassem extraordinariamente a Assembléia! 

Walton se adiantou: 

- Mas temos de fazer isso, doutor 
Tancredo! 

- Por que, meu filho? 
- Temos de resolver a questlio de 

nossos salários, que ainda nlio foi votada. 
-Se é assim, vou dizer ao governador 

que a causa é plenamente justificável. 

231 
Em 1986, Jorge Ferraz disputou uma 

vaga para o Senado. Já estava debilitado pela 
doença. Durante um comício em Ponte Nova, 
ele iniciou dessa forma o seu discurso: 

- Excelentíssimo senhor futuro 
governador, doutor Newton Garcia; excelen
tíssima senhora doutora Júnia Maria; exce
lentíssimo prefeito Oito de Barros. 

Se referia especificamente a Newton 
Cardoso, Júnia Marise e ao prefeito Sette de 
Barros. 
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232 
Adalardo Borges veio com Fued Dib 

a Belo Horizonte solicitar uma patrol a 
Magalhães Pinto. 

A promessa foi feita e Adalardo indagou: 
- É pra valer mesnw? 
Magalhães rebateu: 
- Conversa de mineiro! 
-Mas o tempo passou e nada da patrol 

sair. Adalardo voltou a se encontrar com o 
governador: 

- O senhor disse que a patrol era 
conversa de mineiro, mas onde .fiti o senhor 
nlio é obedecido. Acho que vou ficar só 
agradecido! 

Magalhães o segurou pelo braço, 
chamou um ajudante de ordens, pediu para 
falar diretamente com o presidente da extinta 
MinasCaixa, reclamou da desobediência e 
naquele mesmo dia Adalardo voltou para a sua 
Gurinhatã levando a máquina. 

233 
Quando dos comícios das Diretas-Já, 

em Belo Horizonte, Tancredo Neves chamou 
Patrus Ananias, então na coordenação, e 

indagou: 
- Meu filho, você providenciou os 

bêbados também? Se nlio, nlio é comício! 

234 
Ao ser inaugurada em Manhuacu a 

ponte Felipe José de Sales, apesar do nome 
português, "um patrício", na placa come
morativa tornou-se possível a leitura dos 
nomes dos realizadores: prefeito Jorge Said 
Cheker; presidente da Câmara, Camilo Nassif; 

e o deputado estadual Mário Assad. 
-Não foi colocado o nome do federal 

-explica Mário Assad- "por falta de ligações 
conta colônia árabe: lbrahim Abi-Ackel". 
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... entrevistando o ex-m.inistro da Economia 
argentino, Domingo Cavalo (CDUMG) ... 

·.·.···.·.·F] . ' ·' . 

. I 

l 
l 
i 

. .. com o presidente de Portugal, Mârio Soares 
(Conceição do Mato Dentro) ... 



235 
Celius Aulicus Gomes Jardim, o 

"General", dedicou toda a sua vida ao 
jornalismo e às esquerdas, sendo preso em 
várias ocasiões. Quando de uma das vindas 
do Balé Bolshoi a Belo Horizonte, para uma 
apresentação no Palácio das Artes, a direção 
da casa de espetáculos enviou dois convites 
ao general José Lopes Bragança, notório 
anticomunista e um dos articuladores do golpe 
de 64. Celius se queixou: 

- Passo a vida inteira apanhando da 
polícia em defesa do comunismo e na hora de 
ver o balé russo, convidam o general da di
reita! 

236 
Eleição do general Figueiredo para a 

Presidência da República. Na apuração fun
cionou como escrutinador o senador Lourival 
Batista, do PDS de Sergipe. Sylo Costa, 
pedessista de Minas, reclamou de público que 
tinha votado contra e o seu voto não havia 
aparecido. Lourival indagou: 

-Tem certeza disso? Na hora de votar 
o senhor estava de óculos? 

Irritado, Sylo respondeu: 
- Óculos é mais útil para quem estâ 

apurando, nüo para quem estâ votando. 

237 
Da tribuna da Assembléia, Sinval 

Boaventura fazia um pronunciamento a favor 
dos ruralistas. Defendia principaimente 
"aqueles que, labutando no cerrado, enfren
tam condições de trabalho extremamente 
difíceis, exigindo até mesmo das vacas um 
eJforço sobre-humano para dar dois litros de 
leite ao dia". 

238 
Nos primeiros dias do golpe de 64, 

conta o jornalista Humberto Alves Pereira, seu 
pai, Joffrc Alves Pereira, escondeu em sua casa 
o colega Celius Aulicus Gomes Jardim. Um 
grupo de militares do Exército, junto com o 
paramilitar Antônio América, invadiu a 
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residência de Joffre, que indagou: 
- Os senhores têm documentos que 

pennitanz isto? 
América colocou uma 45 na cabeça 

do fundador do "Jornal da Cidade" e afirmou 
secamente: 

- Este é o documento! 
Joffre não duvidou: 
- Dos mais legítimos! 

239 
Carone não se conformava em ver 

escrito no teto do "Mineirão" o nome do prin
cipal adversário: "MAGALHÃES PINTO". 
Um dia, resolveu procurar o governador Israel 
Pinheiro e informou: 

- O estâdio tem infiltrações sérias e 
precisa ser impermeabilizado. 

O governador anotou a questão e o 
serviço foi realizado. Um mês depois, Israel 
chamou Carone a seu gabinete e disse: 

-Ao retornar de Brasília, a bordo de 
um aviüo, compreendi que você me induziu a 
tirar o nome do Magalhües Pinto da cobertura 
do estâdio. 

Carone retrucou: 
- Se o senhor quiser, pode mandar 

escrever de novo. 
Israel pensou e argumentou: 
- Deixa pra lâ, se nüo a gente fica 

gastando muito dinheiro! 

240 
Numa disputa por liderança na 

Assembléia, o deputado Pedro Vidigal 
enfrentava o colega Elias de Souza Carmo. No 
calor da disputa, Souza Carmo foi à tribuna e 
fez um discurso inflamado, advertindo os seus 
pares de que ele era o "candidato natural". 
Sem perder tempo, Vidigal correu para um dos 
microfones de aparte e fulminou: 

- Se Vossa Excelência é o candidato 
natural, eu sou o candidato legítimo. 



241 
O "Jornal de Minas" estava com os 

salários dos funcionários atrasados por sete 
meses. Ainda no tempo das linotipos, alguém 
alterou o texto da publicação de um discurso 
de Aureliano Chaves abordando a questão do 
desenvolvimento mineiro, com o seguinte 
enxerto: "Minas se desenvolve, porém o 
Jornal de Minas não paga os seus .funcio
nários". Como o número de identificação da 
máquina fora previamente raspado, tornou-se 
impossível apurar a identidade do autor do 
insólito "pronunciamento". 

242 
Enfrentando campanha política 

acirrada, Milton Campos viajava de ônibus 
para alguns redutos eleitorais. A seu lado 
seguia Pedro Aleixo. Observando o ar 
preocupado do doutor Milton, o jornalista 
Pedro Aguinaldo Fulgêncio chamou Pedro 
Aleixo até a sua poltrona e indagou: 

- O senhor não acha que o doutor 
Milton está preocupadíssimo? 

- Está mesmo, Aguinaldo. Ele está 
admitindo a hipótese de ganhar as eleições. 

243 
Eterno candidato do PSP à Presidência 

da República, sempre com a idoneidade moral 
questionada, Adernar de Barros fazia uma 
campanha eleitoral pelo rádio. Jésus Trindade 
ouvia o proselitismo do líder paulista que, em 
determinado momento, comentou o nasci
mento de quadrigêmeos na cidade de Arara
quara: 

-Disso não adianta querer me culpar. 
Eu nem fui lá! 

Um eleitor que ouvia junto comentou: 
- Mas quem garante que a dona nüo 

foi a Selo Paulo? 

244 
Quando Guimarães Rosa foi eleito 

membro da Academia Brasileira de Letras, 
Vasconcelos Costa, prefeito de Sete Lagoas, 
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enviou à Câmara Municipal um Projeto de Lei 
dando o nome do escritor, nascido em 
Cordisburgo, a uma das avenidas da cidade. 
O líder da bancada de oposição condenou o 
prefeito, argumentando existir empecilho 
legal: "Nlio é possível dar o nome de pessoas 
vivas a qualquer logradouro público " . 

Vasconcelos Costa pediu ao líder da 
maioria para responder: "A partir da indicaçüo 
para a ABL, Guitnarlies Rosa nlio é mais vivo 
nem. 1norto. Sitnplesmente inwrtal". 

Até hoje Sete Lagoas tem uma avenida 
que leva o nome do escritor de "Grande Sertão 
Veredas". 

245 
Israel Pinheiro foi visitado por Gil 

César Moreira de Abreu, o construtor do 
"Mineirtio ". Junto o reitor da UFMG, 
professor Gerson de Brito Melo Bozon, para 
discutir a construção do estádio num terreno 
da universidade, razão pela qual, a título de 
cooperação, próximo dele foi construído o 
Centro Esportivo Universitário - CEU. 
Moreira de Abreu aproveitou e comunicou ao 
governador que estava na hora de pagar os 
bônus emitidos pelo governador Magalhães 
Pinto, visando quitar os saldos em conta dos 
fornecedores. Israel meditou e concluiu: 

-O Magalhües gasta para colocar o 
nome dele na obra e quem paga a conta sou eu. 

246 
Nas eleições de 86, Carlos Cota era 

candidato pré-convencional ao governo de 
Minas. Como estava difícil um lugar na chapa 
de candidatos aos cargos proporcionais e tinha 
de cuidar de outros interesses, combinou com 
Nelson Thibau que ele seria votado em seu 
lugar, "mas só para guardar a vaga". Assim 
aconteceu, e quando Cota foi reclamar o 
combinado, Thibau reagiu indo à Sala de 
Imprensa de Assembléia e afirmando: 
"Quem guarda vagas é estacionwnento de 
veículos. O Cltarles da história sou eu!" 

E apareceu vestido de "Carlitos " no 
horário gratuito do TRE. 
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247 
Miilitante do PCB, ex-exilado político 

e magistrado aposentado, Arutana Cobério 
elegeu-se vereador em Belo Horizonte, tendo 
sido escolhido secretário municipal de Cultura 
por Hélio Garcia, prefeito da Capital. Como 
sempre, o carnaval de Belô nunca atingiu 
grandes picos, e com Arutana não foi diferente. 
Acyr Antão, vidrado em samba e música 
antiga, comentou que a festa tinha sido fraca. 
Numa alusão à antiga militância ideológica de 
Cobério, Jadir Barroso comentou: 

- Isso é porque o Arutana confundiu 
fantasia com camuflagem. 

248 
Antes de ter seu mandato cassado, 

sempre às turras com os militares, Jorge 
Carone Filho mandou cortar os ficus da 
Avenida Afonso Pena. O comandante da IV/ 
DE, general Carlos Luiz Guedes, chamou o 
prefeito ao quartel e lhe disse: 

-É preciso parar o corte. O povo está 
ficando inquieto. 

Carone obedeceu, porém mandou 
envenenar os troncos dos fi cus. Novamente, o 
general o chamou ao Quartel General, 
comentando que nos exames toxicológicos que 
tinham sido feitos, os analistas tinham 
encontrado veneno, responsável pelas mortes 
das árvores. Carone argumentou com o 
comandante: 

- É possível sinz, general! Coisa de 
meus inimigos, tentando me implicar com o 
senhor. 

249 
Quase ao final da ditadura militar, o 

Congresso Nacional decidiu votar a recu
peração de suas prerrogativas, matéria 
polêmica, defendida pelo PMDB e contestada 
pelo PDS. Em entrevista na Assembléia de 
Minas, o deputado Antônio Dias comentou 
com os jornalistas: 

-Quem ru1o for a favor desta 1natéria 
sofrerá um "capitio diminutio!" 

Um ''foca" indagou: 
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- O que é isso, deputado? 
-Expressao latina Cl(jo significado é 

perda de cabeça- e completou: 
- Como nós dizemos lâ em Montes 

Claros, quem nüo for vai virar mula-sem
cabeça. 

A volta das prerrogativas do Congresso 
Nacional foi ao plenário e acabou derrotada. 
Entre os ausentes à votação, na relação por ordem 
alfabética dos deputados, o mineiro e mon
tesclarense Antônio Dias, do PDS. 

250 
Durante uma solenidade na AMI, 

Tancredo Neves segurou Roberto Elísio pelo 
braço e indagou ao jo,rnalista do "Estado de 
Minas": 

- O que você acha do PMDB, 1neu 
filho? 

-Igual a conjunto habitacional. Muito 
grande e por vezes 1nal habitado! 

251 
Comício de Newton Cardoso em Serra 

dos Aimorés. Ao discursar, o prefeito local 
pediu: 

- Futuro governador, precisamos de 
escolas, de postos de saúde, de estradas, de 
duas pontes, precisamos, precisamos, 
precisamos ... desfiando um rol de solicitações. 

Newton virou-se de lado e comentou 
com um assessor: 

- Fica mais barato rnudar esse povo 
de cidade! 

252 
Sady da Cunha se orgulhava da granja 

que possuía na Pampulha. Freqüentemente 
convidava colegas e amigos para saborear um 
galeto. Bias Fortes tomou conhecimento disto 
e por ocasião de um despacho, disse ao 
deputado: 

- Sady, Sady ... cuidado com bicho de 
bico. Sô os que mUanz pra trâs é que pi)em o 
homem rico! 

Um mês depois, uma peste matou toda 
a criação de Sady da Cunha. 



253 
Os jornalistas Celius Aulicus, apeli

dado o "General da Banda", e Theódulo 
Amaury viajaram a Diamantina. A ditadura 
militar estava vigindo. Eles pararam na 
contramão. Celius queria descansar. Um 
soldado do III Batalhão da PMMG advertiu 
para a irregularidade e indagou: 

- Por que vocês pararam aí? 
Theódulo explicou: 
-O "General" ficou cansado. 
O militar fez continência, pediu 

desculpas e se afastou com passos mansos. 
Celius continuou dormindo feito um bebê. 

254 
Devoto de Santa Terezinha, Itamar 

Franco usa uma correntinha com a imagem da 
santa de sua devoção. Certo dia, insatisfeito 
com os rumos que tomava a sucessão do 
governador Hélio Garcia, ao conversar com 
Raul Belém ele segurou a medalhinha e disse: 

- Eu juro por esta santa que, quando 
deixar a Presidência da República, nunca 
mais me envolvo com política! 

Preocupado, Raul Belém telefonou 
para Marcelo Siqueira e contou o episódio. 
Marcelo o tranqüilizou: 

-Não se preocupe niio. Eles dois têm 
um pacto. A santinha acaba perdoando tudo. 

255 
Na eleição de 86, o chefe de campanha 

de Gamaliel Herval, faltando cinco dias para 
os eleitores irem às urnas, o chamou para uma 
conversa reservada. 

- Consegui economizar todo o ma
terial da sua campanha! 

Desolado, Gamaliel olhou para as pe
ças publicitárias armazenadas em diversas 
prateleiras e deu adeus às suas pretensões de 
se eleger deputado federal. O povo também 
economizou os votos de que ele precisava. 

256 
Viajando de automóvel de Várzea da 

Palma para Pirapora, com Zeferino ao volante, 
um ano anos de comparecer ao colégio 
eleitoral e derrotar Maluf, Tancredo Neves 
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convidou Ângela Carrato e eu para acom
panhá-lo. Descontraído, revelou que as diretas 
não seriam aprovadas, que ele era a alternativa 
para a transição e o cronograma de adesões 
que resultou na formação da Aliança 
Democrática que o elegeu. Porém, recomen
dou: 

-Esqueçam se estiverem pensando em 
fazer uma grande reportagem. Falo aos 
amigos. Fica tudo em "ojf". 

257 
Rondon Pacheco elaborou um Plano 

Qüinqüenal para o governo. Em oposição à 
idéia, Sylo Costa invariavelmente discursava 
contra o projeto, a ele se referindo como o 
Plano ~laggi. Também o arenista era contra a 
prorrogação de mandato por mais um ano. 

O vice-líder do governo, Manoel Costa 
indagou a Sylo Costa: 

- Que plano é esse ao qual o nobre 
deputado se refere? 

-O Plano "Maggi"! 
Manoel Costa retrucou: 
-Por acaso niio é Marshall, o plano 

que recuperou a Europa do pós-guerra? 
- Nüo, é "Maggi" mesmo! 
- Como se escreve? 
- M, A, dois gês e ipisilone, "MAGGY". 
-E o que é isso? 
- Caldo de galinha, Manoel! O que 

os senhores estüo querendo aprovar para o 
governador é wna car~ja. Se preferirem, tem o 
"Knor", que a propaganda diz ser melhor. 

... com o governador Hélio Garcia. À esquerda, ao 
fundo, Fâbio Baeta e à direita o conselheiro 

Joüo Bosco Murta Laje (TCMG) ... 



258 
O general Bandeira queria a cabeça de 

Dalton Canabrava, porém sem nunca 
conseguir caçar o caçador. Um dia houve uma 
festa na IV/DE e todos os parlamentares 
estaduais foram convidados, menos Cana
brava. Genésio Bernardino o convenceu a ir, 
mesmo sem convite, alegando que o gesto 
serviria para melhorar o relacionamento. 
Dalton foi e se postou na fila de cumprimentos, 
assessorado por Genésio, oferecendo apoio 
moral. De longe, o militar olhava matreiro. 
Quando faltava um para chegar a vez de 
Canabrava, ele apontou o dedo em riste e disse: 

-Esse não foi convidado não! 

259 
Veterano, aposentado e esclerosado, o 

jornalista Lafayete, o "Conde Lafá" (não o 
confundir com Lafayete Diniz), ia todos os dias 
à redação do "Jornal de Minas" escrever 
editoriais gongóricos, que obviamente não 
eram publicados. Invariavelmente, virulentos 
contra a ditadura militar. Cristiano Ferreira de 
Melo era um dos diretores do jornal e, através 
dos telefones internos, se divertia telefonando 
para ele como se fosse da Censura Federal. 

- O seu editorial está censurado. O 
senhor será preso. Aqui quernfala é a censura. 

Lafayete reagia; 

-li-li pra puta que o pariu, eu escrevo 

o que quiser. Para os infernos a ditadura. 

A galera aplaudia e incentivava, au
mentando o furor do velho jornalista contra 
os governos militares. Numa tarde calma na 
redação, o telefone tocou. Lafayete atendeu e 
teve início o diálogo: 

- Vai pra puta que o pariu, escrevo o 
que quiser, manda esses generais à merda. 

Abaixo a ditadura. 
Assustado, quem primeiro correu para 

acalmá-lo e explicar a situação foi Cristiano 
Ferreira de Melo. A turma havia se distraído e 

daquela vez quem telefonara fora a censura 

mesmo. 
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260 
Quando era governador de Minas, 

Newton Cardoso convidou Jânio Quadros para 
assistir às comemorações de 7 de Setembro 
em Belo Horizonte. Após o desfile cívico
militar o político paulista foi homenageado 
com um almoço na fazenda da então secretária 
da Cultura, Ângela Gutierrez, em Inhaúma. 
Um cardápio de comidas típicas mineiras 
preparado com esmero e conversas animadas 
em torno de vários temas, principal-mente 
política. Dizem que de repente, Jânio, que 
estava sentado em uma das cabeceiras da mesa 
principal, tendo a seu lado a sua esposa, dona 
Eloá, mudou o rumo dos diálogos: 

- Coitadinha da Eloá. Está corn cân
cer e em fase terminal. Olha ... sinceramente, 
mio sei como irei viver sem ela. 

Desnecessário dizer que se estabeleceu 
um clima quase de velório. 

261 
Presidente da Escola de Samba Cidade 

Jardim, em Belo Horizonte, o deputado Paulo 
Ferraz se viu às voltas com um problema. No 
âmbito do então embrionário Partido dos 
Trabalhadores, João Batista dos Mares Guia e 
Virgílio Guimarães disputavam a candidatura 
a prefeito de Belo Horizonte, vaga a ser 
decidida na convenção. Um dos maiorais da 
escola procurou Ferraz e comunicou: 

- Os home do Joüo Guia tüo quereno 
filiá a gente no partido dele. 

Paulo Ferraz determinou: 
- Fi/ia a turma toda e, na hora da 

convençüo, todo mundo vota no Virgílio. Mas 
na eleiçtio de verdade, o voto é meu. 

Virgílio venceu, Mares Guia saiu do 
PT, foi para o PMDB, depois abriu as asas e 
virou tucano. 

262 
Dona Teresinha, esposa de Fuad 

Sayone, foi ao médico e o profissional a 
informou de que, ao contrário de quase todas 
as pessoas, ela tinha três rins, em vez de dois. 
Assustada, ela pediu ao clínico: 

-Doutor, me faça um favor! Nüo conte 
nada ao Fuad, se nüo ele vai querer que eu 
doe wn rim para um eleitor qualquer! 



263 
Tarde da noite, uma comissão de cabos 

eleitorais se dirigiu à residência do deputado 
Zezinho Bonifácio. Ele recebeu os correligio
nários de pijama e ouviu a queixa. 

-O juiz de direito entregou 300 títulos 
eleitorais enz branco para os nossos culver
sários. O senhor tem de tonzar wna provi
dência urgente. 

Naquele tempo, determinado número 
de títulos em branco podiam ser entregues aos 
partidos. Zezinho vestiu um terno e foi até a 
residência do meritíssimo. 

- O senhor entregou 300 títulos em 
branco ao meu principal adversário político. 

- Hum ... - disse o juiz . - O senhor 
está insinuando algo? 

- De jeito nenhum! Quero que o 
senhor me arranje 350. 

E saiu rápido, para aplacar a fúria de 
seus correligiom\rios. 

264 
O deputado estadual Sebastião Na

varro Vieira pretendia um cargo importante na 
Assembléia. Mas, para consegui-lo, precisava 
do acréscimo de mais um elemento à bancada 
do PFL. Chamou ao seu gabinete o deputado 
Agostinho Patrus, fechou a porta e propôs: 

- Por que você não retoma às suas 
origens? Volte para o PFL. 

Agostinho levantou-se, apontou o 
dedo em riste para Navarro e disse: 

- Eu nüo pennito esse tipo de 
liberdade comigo. Você, por favor, me respeite! 
Parece que jâ mio nos conhecemos rnais ... 

Assustado, Navarro Vieira indagou a 
ele se havia dito algo que o tivesse magoado. 
Agostinho Patrus, que é dos quadros tucanos, 
respondeu: 

- Nüo é isso, Sebastiüo. É que eu mio 
posso retornar de onde nunca saí! 

E deixou a sala com o problema 
resolvido. Continua no "ninho" e Navarro 

Vieira se sentiu lisonjeado. 
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265 
Aureliano Chaves era deputado 

estadual e o primeiro líder da bancada da 
ARENA na Assembléia, quando governava 
Magalhães Pinto. Nesta época, Virgílio Veado, 
do "Estado de Minas", escrevia matérias 
picantes, a incomodar o Palácio da Liberdade. 
Um dia Aureliano reclamava com Roberto 
Elísio exatamente na hora em que Virgílio 
apontou na porta do antigo Legislativo, na Rua 
Tamoios. Interrompendo a conversa, ver
melho, dedo em riste, Aureliano se dirigiu ao 
jornalista que chegava: 

- Assin1 IUlO é possível, Virgílio! 
Arranha-céu nenhum resiste a seus terremotos. 

266 
Durante uma campanha eleitoral, 

viajavam Tancredo Neves, candidato a 
governador, e Itamar Franco, buscando se 
reeleger para o Senado. Durante o comício 
numa pequena cidade mineira, um velho 
coronel se postou entre os dois e comentou: 

- Marchinha linda, num é, doutor 
Tcmcredo? Êta musiquinha antiga danada de 
bonita! Nurn é, doutor Itarnar? 

... condecorado pelo governador Newton Cardoso 
(Fazenda Cabangu -Santos Dumont) ... 



267 
Chico Pinto, deputado baiano, 

veterano de entreveros com a ditadura militar, 
cassado por "insultos" ao general chileno 
Augusto Pinochet, tentou consolar o colega 
mineiro Genival Tourinho, quando o repre
sentante de Montes Claros foi ameaçado de 
prisão por ter denunciado a "Operação 
Cristal", suposto movimento terrorista de 
direita envolvendo altos oficiais do Exército 
Brasileiro. 

-Olha, Genival, quando fiquei preso, 
até meninas foram me visitar. Se acontecer 
com você, me encarrego de arranjar as inoças. 

- Tâ louco! - contestou Tourinho. 
Correr o risco de passar vergonha nos 
quartéis? Nunca! 

268 
Em 1980, a OAB realizou um con

gresso em Manaus, onde a brincadeira comum 
das pessoas de outros Estados era dizer que os 
amazonenses são filhos de boto. Por causa da 
lenda segundo a qual em noites de lua cheia 
os botos viram príncipes que seduzem as 
virgens, voltando depois para as águas do rio. 
Eu conversava com o advogado Hermam 
Baeta, quando Bernardo Cabral passou por 
nós. Alguém disse: 

- Este aí é filho de boto. 
- Que nada! - retrucou Hermam -

Esse aí é o próprio boto. 

269 
Jorge Carone jura que Tancredo 

prometeu nomeá-lo ministro dos Transportes, 
se fosse eleito presidente da República. 
Quando Maluf foi derrotado, Carone cobrou a 
promessa: 

-Vou ser ministro, doutor Tancredo? 
- Claro que não. Eu estava brincando 

com você, porque não acreditava que ia ganhar 
a eleição. 
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270 
O deputado estadual Samir T<mus 

conversava com um grupo de pessoas. Dirigiu
se a um senhor e indagou: 

-Se não rne engano, o amigo é casado, 
não é? 

- Sou casado três vezes! 
- E tem filhos com as três mulheres? 
- Tenho. Um no primeiro casamento, 

dois no segundo e três no terceiro. 
Samir concluiu: 
- Bern ... me parece então que o senhor 

funciona menos como marido e 1nais cmno 
reprodutor? 

271 
Em Brasília, Fritz Teixeira de Salles 

soube que vários mestres universitários da 
Capital Federal teriam os direitos políticos 
cassados e suspensos. A informação gerou 
apreensões generalizadas. À noite, a "Voz do 
Brasil" divulgou a relação dos punidos. Fritz 
não foi atingido e armou um escarcéu: 

- Estão me discriminando! É um 
absurdo! Injustiça! Se quiserem, viajo a Belo 
Horizonte e pego atestado de comunista com 
o David Hazan! Esta discriminaçcio é absurda! 

272 
Israel Pinheiro viajou em companhia 

de Lourival Brasil e Leão Borges para Juiz de 
Fora. No caminho, impaciente, ia se referindo 
aos municípios pelos quais passava por suas 
antigas denominações. Perto de Conselheiro 
Lafaiete, indagou ao motorista: 

- Jâ Estamos chegando em Queluz? 
- Ncio sei! 
Mais tarde, voltou à carga: 
- Jâ estamos chegando em Palmira 

(Santos Dumont)? 
-Eu não conheço, governador! 
-Ora bolas ... o que você estâfazendo 

aqui? Vai ser demitido! E você, Lecio Borges, 
conhece? 

- Tambénz ncio, doutor Israel! 
- Entüo vai ser demitido também! 
Tanto o deputado, ocupando uma 

secretaria no governo, quanto o motorista, 
ficaram em seus postos até o final da gestão 
Israel. 



273 
Em 46, Armando Ziller era o único 

comunista da Constituinte Mineira. Sempre em 
litígio com Antônio Guimarães, parlamentar 
mulherengo e que não perdia a oportunidade 
de dizer que "o conumismo é uma ideologia 
desagregadora da família". Um dia, Ziller 
perdeu a calma, foi ao microfone de apartes e 
benou: 

-Pelo menos nisso VcJssa Excelência 
é coerente. Gosta tanto de farnília que tem 
várias! 

274 
Um domingo o promotor público de 

Ervália foi passar o final de semana com a 
família em Ponte Nova. Uma briga política 
acabou por transformar a cidade num campo 
de batalha, ninguém economizando tiros. Zico 
Caetano, o prefeito, informou ao doutor 
Geraldo, o promotor, sobre a refrega, 
acrescentando: 

-Foi sem mortes. 
O promotor entendeu cem mortes e 

comunicou o fato à Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, que enviou reforços 
policiais procedentes de Juiz de Fora. Cons
tatado o engano, o promotor telefonou para o 
prefeito: 

- Você ficou doido de dar uma infor
mação daquela! 

O alcaide devolveu: 
- E você, que é promotor aqui em 

Ervâlia, o que está fazendo em Ponte Nova? 
- Uai prefeito, aqui é domingo, aí num 

é não? 

275 
Quando formava o Partido Popular

PP - , Tancredo Neves queria que Itamar 
Franco, Júnia Marise e Pimenta da Veiga 
fossem para a nova agremiação política. Eles 
decidiram ficar no MDB e, em comissão, 
comunicaram a decisão a Tancredo. Ele ouviu 
as ponderações ditas por Pimenta, falando em 
nome do grupo. Depois perguntou a Júnia: 

-Me diz uma coisa filha, o que é que 
o Pimenta tem que eu nüo tenho? 
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... com o garçon Olympio Perez Munlwz, o jornalista 
Humberto Alves Pereira e o governador Eduardo 

Azeredo (Palâcio da Liberdade) ... 

276 
O título de cidadão honorário de Minas 

Gerais para dom Paulo Evaristo Ams, proposto 
por Milton Lima, foi rejeitado no plenário da 
Assembléia. A atitude gerou uma recriminação 
do bispo de Uberaba, dom Be-nedito. Jésus 
Trindade Barreto, arenista, ca-tólico e 
conservador, para retrucar, provi-denciou a 
inauguração da Capela São Nicolau, no Palácio 
da Inconfidência. E contestou o religioso 
progressista: 

- "Antes nós íamos reclamar ao bi~po, 
agora ternos de reclamar do büpo!" 

... com o presidente Itamar Franco 
(Süo Braz do Suassui) ... 



277 
Uberlândia, antiga "Uberabinha ", 

pertencia à diocese de Uberaba. Criada a 
diocese uberlandense, o primeiro bispo foi 
dom Almir Marqu~s Ferreira, cuja formação 
religiosa toda ocorrera em Uberaba. Por sua 
vez, era bispo de Uberaba dom Alexandre 
Gonçalves Amaral, considerado reserva 
intelectual da Igreja, porém bastante polêmico. 
Inclusive, brigou feio com Adib Jatene, quando 
ele estava iniciando carreira médica em 
Uberaba. O folclore triangulino diz que os ube
rabenses ''pretenderam trocar dom Alexandre 
por dom Almir, oferecendo de quebra 40 padres, 
35 freiras e mais o médium Francisco Xavier, o 
que foi recusado pelos uberlandenses". Quem 
duvidar, pergunte a Mário Pacheco. 

278 
Um grupo de políticos estava reunido 

e Lacerda, brincando, ironizou Alkimim. O 
político mineiro ficou sério e comentou com 
o panfletário governador da Guanabara: 

- Você nüo devia ter feito isso, Carlos. 
Preocupado, Lacerda indagou: 
- O senhor ficou magoado, doutor 

Alkimim? 

Rindo, a raposa pessedista respondeu: 
- Claro que nüo, filho. É que o seu 

forte é a calúnia, nüo a ironia. 

279 
Ulisses Guimarães veio a Belo Hori

zonte prestigiar uma solenidade oposicionista. 
Antes, participou de uma reunião com 
jornalistas na Sala da Liderança do MDB, 
ocúpada por Dalton Canabrava. O CEPO me 
designou para saudá-lo. Antes de fazê-lo, 
relacionei as autoridades presentes e descobri, 
ao lado do doutor Ulisses, um jovem que eu 
pensava ser um de seus assessores, mas que 
na realidade era agente do SNI. Comentei o 
fato com o fotógrafo Waldemar Sabino, o 
"Mazico", do "Jornal do Brasil". Ele tentou 

· flagrar o lance e o rapaz bateu em retirada. 
Ulisses Guimarães foi informado da situação 
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e, em seu discurso, lamentou a ausência do 
agente, frisando que a sua condição de 
oposicionista era pública e notória. Logo 
depois fui chamado pelo deputado Nilson 
Gontijo, do MDB, que me apresentou ao 
"araponga": 

-É gente nossa! Fui eu que autorizei 
a entrada dele na Sala da Liderança. É amigo 
e jâ estâ fixo na Assembléia hâ tempos. É mais 
fácil lidar com quem jâ conhecemos. 

280 
No tempo em que os candidatos a 

cargos eletivos tinham de mandar imprimir as 
cédulas com os seus nomes para ensinar os 
eleitores a votar, Geraldo Freire procurou uma 
gráfica: 

- Me explica como é o negócio, 
principalmente o preço. 

O dono da gráfica disse da qualidade 
do papel, ponderou que era melhor ser em preto 
e branco, e recomendou: 

- Serviço gráfico é assim: quanto 
maior a quantidade, mais barato vai ficando. 

Geraldo Freire pensou e respondeu: 
- Entüo vai fazendo sem parar até 

ficar de graça. 

281 
A rivalidade entre Sílvio Abreu e Elmo 

Brás rendeu até uma intervenção de Tancredo 
Neves para apaziguar os ânimos entre eles. 
Conta o ex-suplente de senador Fernando 
Taveira: 

- Um dia o Elmo ligou para a casa 
da namorada e pediu para falar com ela. A 
empregada respondeu: 

-O senhor desculpa, ela ruio está. Foi 
ao concerto. 

-Elmo deu bronca: 
-E por que mio me avisaram que ela 

estava estragada? 
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Quando Luís Verano foi prefeito indireto de Belo Horizonte, a partir de determinado tempo a 
imprens.a da Capital ocupou-se dias e dias a tratar de uma praga de ratos. O dia em que saiu 
a manchete "Belo Horizonte tem 10 ratos para cada habitante", foi convocada uma 

coletiva. Felipe Drumond era o repórter mais importante de Minas. Foi à coletiva e não fez nenhuma 
pergunta. Incomodado, Verano indagou a ele: 

-Você nlio vai perguntar, Felipe? 
-Depois, quando todo mundo acabar, eu pergunto! 
Entrevista no final, Felipe Dmmond cumpriu a promessa: 
-Prefeito, o senhor poderia me dizer quem foi quem contou os ratos, possibilitando a edição 

da manchete? 
No dia seguinte, os jornais publicaram a coletiva e a partir daí ninguém mais falou em praga 

de ratos. 
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283 
Newton de Souza era presidente do 

Sindicato dos Professores da Rede Particular 
de Ensino. Candidatou-se a deputado e foi 
procurado por uma moradora do Bairro Vera 
Cruz, periferia de Belo Horizonte. Ela oferecia 
um muro onde ele poderia fazer propaganda 
política. Interessado, o sindicalista indagou se 
o muro era liso ou chapiscado. A eleitora 
explicou: 

-O senhor vai ter de construir o nutro. 

Se vai ser chapiscado ou liso, o senhor é quem 
decide! 

284 
Tancredo Neves disse a Heráclito For

tes, aliado paraíbano: 

-Política é uma coisa para machos. 

Ângela Carrato protestou, seguida por 
Ruth Escobar, que foi mais longe: 

-Que que isto? O senhor vai ser eleito 
presidente com um 1nachismo assim? 

Ele abraçou carinhosamente a atriz e 
ponderou: 

- Rutinha ... macho hoje é uma coisa 
unissex! 

285 
O deputado Jésus Trindade Barreto, 

conservador ortodoxo, homem muito católico 

e ligado à família, na Assembléia era uma 

espécie de porta-voz da Igreja conservadora. 

Um dia um de seus colegas aventurou-se a ir a 

um motel da BR-040, e na hora de ir embora, 

verificou que havia deixado em seu gabinete 

na Assembléia Legislativa todos os documen

tos, dinheiro e talão de cheque. Para resolver o 

impasse e evitar maiores dissabores - pois o 

mesmo era casado-, o colega de Jésus chamou 

a gerente do motel, explicou a situação e propôs 

deixar como garantia do pagamento o relógio 
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valioso que usava, até ele ir à Assembléia e 
buscar a sua carteira. A moça aceitou a 
proposta e só fez uma pergunta: 

- Como é o nmne do senhor, para eu 
deixar anotado? Nem precisa voltar, peça um boy 
para trazer o dinheiro e levar o relógio de volta. 

O parlamentar não se fez de rogado: 
-Deputado Jésus Trindade Barreto -

que somente muito tempo depois ficou sabendo 
da história. 

286 
Arimatéia era vereador em Viçosa. Ti

nha um irmão que protagonizava um caso de 
zoofilia. Um dia foram parar no Pronto Socorro 
da cidade o cão e o amiguinho. Na época das 
eleições o político mandou pichar os muros 
da cidade: "Para vereador, vote em Arimatéia". 
Os adversários não perderam tempo e 
escreveram em baixo: "O cunhado do 
cachorro". 

O mandato não foi renovado. 

287 
Newton Cardoso queria reformar o 

secretariado e enc<{rregou o secretário de 
Governo, Serafim Godinho, de conversar com 
todos os que seriam exonerados. "Falar com o 
Serafim" virou sinônimo de estar na rua. 
Sidney Saff, secretário de Segurança Pública, 
foi um dos primeiros a ser chamado. Serafim 
iniciou a conversa. 

- Sei que você é um grande consti
tucionalista ... 

Sidney cortou: 
- Constitucionalista é a puta que o 

pariu, sou é criminalista. 
Serafim correu para o banheiro, onde 

Sidney parou a perseguição, permanecendo 
secretário. 



288 
No plenário se engalfinhavam os 

deputados Simão da Cunha, UDN, e Renato 
Azeredo, PSD. O tema envolvia agitações pré-

64 na região de Governador Valadares, onde 
"Chicão" liderava camponeses. Renato 

acusava Simão de "estar defendendo os 

vermelhinhos, talvez porque o nobre colega 
tem wn irmão envolvido com os movbnentos 

comunistas", alusão ao jornalista Carlos 
Olavo. Irritado, Simão da Cunha respondeu 
ao pessedista: 

- Olha, Renato, eu tenho mesnw 

um irmtio que é comunista. Lá em casa smnos 

dez irmtios, um, como eu jâ disse, é esquer
dista, os outros nove selo udenistas. Graças a 

Deus, mio existe nenhum pessedista! .. 

289 
É notória a rivalidade entre Uberaba e 

Uberlândia, uma disputa que parece não ter 

fim e onde quem sai ganhando são os 
moradores das duas prósperas cidades. Quando 

Wagner do Nascimento, o "Fuscão Preto" , se 

elegeu prefeito de Uberaba, primeiro os 

adversários uberabenses o apelidaram de 

"Jabuticaba", mas não deu certo. Foram 

trocando de apelido até chegar à música em 

primeiro lugar nas paradas de sucesso. Dono 

de boa voz, Wagner abria os conúcios cantando 

o sucesso do Trio Parada Dura e venceu. Com 

a vitória foi total a euforia da comunidade 

negra de Uberaba. 

Mas os negros de Uberlândia, entre

tanto, não perderam a pose: 

-"Se eles elegeram só o prefeito, nós 

uberlandenses, elegenws um Zaire" -

referência óbvia a Zaire Resende. 
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... entrevistando o cientista político Mangabeira 
Hunger. À esquerda o governador Ciro Gomes. 
Ao fundo, da equerda para a direita o deputado 

Joüo Leite, o senador Murilo Badaró e o deputado 
Genival Tourinho (ALMG). 

.. .con! o arquiteto Oscar Niemayer e o ex-prefeito de 
Araxâ, 0/m;o Drwnond (Lagoa Santa) ... 
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290 
Eliseu Resende foi fazer comício em 

Boa Esperança. Geraldo Freire abriu a mani
festação e, antes de discursar, pegou um 
pacotão de balas e começou a jogar "de grita" 
para as crianças postadas em frente ao palan
que. Quando se fez o silêncio, ele começou a 
saudar as autoridades e, concluída a tarefa, 
indagou no curso da oratória: 

- O que quer o povo de Boa Espe

rança? 
A garotada se antecipou em gritos: 
-Mais bala ... mais bala ... mais bala ... 

291 
Manoel Costa era vice-líder da ban

cada governista na Assembléia. Certa ocasião, 
começou a se esconder dos liderados. Walthon 
Goulart, altas horas da noite, propôs a Luiz 
Baccarini: 

-Eu vou encontrá-lo. .. vou ligar para 
o palácio. Aposto que ele está lá. 

Distraído, discou exatamente o 
telefone de cabeceira de Israel Pinheiro: 

- O Manoel Costa tâ aí? 

- Ora, Walthon - irritou-se o gover-
nador - você acha que ele estâ dormindo 

comigo? 
E bateu o telefone. 

292 
A TFP fazia uma campanha contra o 

divórcio, tendo por palco a Praça Sete. Emílio 
Sá vi o, faixa preta em artes marciais, militante 
de esquerda, aproximou-se e pediu para assi
nar o documento. Os tefepistas concordaram 

e ele apôs a sua assinatura: Emílio Sávio 
Sigaud. A turma da TFP perguntou se ele tinha 

laços de parentesco com o então bispo de 

Diamantina, dom Geraldo de Proença Sigaud, 

notório anticomunista. Emílio respondeu 
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positivamente e foi solicitado a segurar um dos 
estandartes com o "letío rompante" da organi
zação. Passaram-se alguns segundos antes que 
os esquerdistas compreendessem a súbita 
mudança ideológica de Emílio. Foi quando 
alguém da TFP se lembrou de perguntar a ele 
qual o grau de parentesco com o prelado: 

-Sou filho- respondeu Emílio Sávio. 
Foi grossa a pancadaria que se seguiu. 

293 
Pedro Aleixo foi procurado em seu 

escritório de advocacia por clientes de ltabira. 
Negócio ligado à prisão de um chefe político. 
Não podendo vh\iar, ofereceu os serviços de outro 
profissional que trabalhava na firma: José Maria 
de Alkimim. Era um princípio de noite e Alkimim 

consultou Pedro Aleixo: 
-Quanto devo cobrar? 

- Hwn mil réis. 
Resolvida a questão, os clientes voltaram 

para efetuar o pagamento. Indagaram a Alkimim 
o valor dos honorários. Numa sala ao lado Pedro 
Aleixo ficou ouvindo o diálogo desenvolvido: 

- Calma, filhos ... vamos conversar 

primeiro. Tenho de pedir desculpas a vocês, jâ 

estava deitado e fui atendê-los de robe. Depois, 
quando saímos, veio o azar daquele chuvüo. 

-E o preço, doutor Alkimiln? 
- Como ia dizendo, foi um temporal. O 

carro atolou e nós tivemos de ir a pé a uma 

fazenda próxima pedir uma junta de bois 

emprestada. Coisa horrível andar naquela lama. 
Ainda ben1 que o automóvel pôde seguir viagem. 

-Mas o preço, doutor Alkimim? 

- E.\pere, Antes nós fomos falar com 

aquele delegado chato que nüo queria soltar seu 

irmüo. Precisamos comunicar o fato ao 

governador e pedir que ele tome providências. 

-Doutor Alkimim ... 

- Jâ sei, você mio quer conversar; quer 

logo tratar do preço. Dez mil reis ... tâ bom? 

-Depois dessa trabalheira toda, doutor 



Alkimirn, depois de tudo o que a gente passou, 

tâ é barato! 
Regressaram a Itabira e Alkimim ficou a contar 

o seu rico dinheiro. 

294 
Greve das professoras em 79. Nas ga

lerias da Assembléia, era grande a participação 
das grevistas. Muitas queriam entrar e não 
havia como. Por uma questão de segurança, o 
presidente João Navarro determinou que 
ninguém, além do número pcnnitido, tivesse aces
so ao recinto. Inconformado, o peemedcbista 
Paulo Ferraz reclamou de um dos microfones 

de aparte: 
- Assim nela é justo. Reconheço que 

as galerias selo pequenas, mas há uma so

luçclo! Um grupo entra, assiste a wna parte 
dos debates, sai, entra outro grupo, e assinz 

por diante. É mais justo e democrático. 
João Navarro ouviu a ponderação e 

brandiu o veredicto: 
- Concordo, ficando desde já Vossa 

Excelência nomeado coordenador do entra

e-sai. 

295 
Ao retornar do exílio, José Maria 

Rabclo foi logo tratando de encontrar uma sede 
regional para o PDT em Minas. Encarregou o 
jornalista Carlos Olavo da missão. Porém, 

deficiente auditivo, Olavo alugou um imóvel 
num dos pontos mais barulhentos de Belo 

Horizonte. Rabelo ficou desesperado. Procu

rou o dono para ver se era possível rescindir o 

contrato. Ele concordava, mas exigia uma 
multa absurda. Em meio a isso, começaram 

em Belo Horizonte os atentados terroristas de 

direita. Rabelo dirigiu então uma carta, 

obviamente anônima, endereçada ao Diretório 

Regional do seu próprio partido, o PDT, 

informando que ali ocorreria a prox1ma 
explosão, "capaz de arrasar o prédio". Ar
mado com esse documento, procurou 
novamente o dono do imóvel, que sequer quis 
conversar: rescindiu imediatamente o contrato, 
com dispensa da multa. 

ôl 

296 
Quando da campanha de 82, Orlando 

Vaz encontrou Tancredo Neves na Praça Sete 
c reclamou: 

- O senhor não aceitou um desafio 
feito por mim para um debate na televisüo! 

Pacientemente, Tancredo abraçou 
Orlando e explicou: 

- Você é político como eu e sabe como 
nossa vida é atribulada. Agora mesmo estou 
indo para o aeroporto da Pampulha e de lá 
viajarei para A(fenas. Nüo é que eu esteja 
fugindo a debater com você! Quero esta 
oportunidade. Tanto que já designei meu 
representante para enfrentá-lo frente às 
câmaras, o nosso companheiro Nelson Thibau. 

E se afastou, deixando Orlando Vaz a 
ver navios ... 

297 
Joel Silveira, natural da cidade de 

Lagarto, conta o deputado federal Marcos Tito, 

estava hospedado em Aracaju. Foi acordado 
muito cedo por um repórter c ficou irritado. A 

primeira pergunta do entrevistador foi: 

-O que o senhor pode fazer por aqui? 

Joel respondeu: 

-Já fiz ... nasci aqui. 

O rapaz insistiu: 
- O senhor não acha que a regilio 

precisa de fábricas? 

Pondo fim a entrevista, Joel respon-

deu: 

- Só se for de pescoço! 



298 
Quando da greve das professoras, no 

governo Francelino Pereira, Paulino Cícero era 
o secretário de Educação, tendo afirmado aos 
jornalistas, no início do movimento: "A greve 
não tem rosto". Irritadíssima, a professora 
Maria de Lourdes Paraíso Coutinho foi a todos 
os jornais, televisões, rádios e revistas de Belo 
Horizonte se apresentando como "o rosto da 
greve". A sua fisionomia virou um emblema 
em todo o país. 

Enquanto isto, Geraldo Ludovico, 
militante petista que depois virou vereador em 
Caeté, morrendo muito jovem num acidente 
trágico, durante as assembléias grevistas 
realizadas no Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais de Minas Gerais, dava muitos 
palpites, que acabavam por irritar as lide
ranças. Um dia, "Zé do Caixâo", um líder, 
perdeu a paciência e gritou para ele: 

- Sabe de uma coisa, Ludovico? Esta 
greve tem o rosto que é a dona Maria de Lourdes. 
Você podia ficar calado um pouco. Se a gente 
precisar de bunda, vmnos chamar você. 

299 
Respeitabilíssimo, o doutor Milton 

Campo, na qualidade de governador de Minas, 
foi participar de um evento político próximo a 
Paraopeba. O sol inclemente das bordas do 
sertão castigava os membros da comitiva. O 
doutor Milton suava às escâncaras. Foi quando 
alguém mais gentil se lembrou de perguntar: 

- Doutor Milton, m1o seria melhor 
estar sob a sombra de uma árvore? 

Circunspecto, ele olhou em torno de 
si, mensurou a imensidão do cerrado e 
respondeu ao interlocutor: 

- Bom até que serial Mas a única 
árvore que tem por aqui é a árvore genea
lógica da família Mascarenhas! 

300 
Contam que Padovani foi à antiga 

MinasCaixa acompanhado de um acessor. Na 
hora de emitir um cheque, o auxiliar o advertiu: 

- Deputado, se nüo me engano 

estamos com inst~/tciência de jtmdos. 
Tranqüilo, Padovai acalmou o rapaz: 

-Meu amigo, eu preciso é do cheque ... 

quem tem de ter fimdos é o banco! 

301 
O artista plástico Vicente Abreu, 

militante do PCll, teve um enfarto e foi parar 
no CTI. Um grupo de amigos do "Partidâo" 
foi visitá-lo, entre eles os jornalistas Geraldo 
Magalhães e Elmo de Abreu Rosa, ambos sem 
militância ideológica partidária. Chegaram ao 
hospital juntamente com um estranho, alto, 
magro, calvo e simpático, que estava ali com 
a mesma finalidade: se informar do estado de 
saúde do paciente, também seu amigo. Na hora 
de saírem faltou lugar nos carros e o estranho 
ofereceu carona a Geraldo Magalhães e Elmo 
Rosa, oferta prontamente aceita. No caminho, 
Magalhães indagou: 

- O companheiro também é do Par-
ti dão? 

- Nüo, meu amigo, eu sou do outro 
lado- frisou o estranho! 

- Uai, uai! Como é isso? Explica 
melhor esse negócio! 

-Sou da repressc7o! 
Geraldo Magalhães insistiu: 
- Uai, mas como? Quem é o senhor? 
Era o coronel do Exército José Aurélio 

Lobo, um dos integrantes do comando 
revolucionário de 64, braço direito do general 
Carlos Luiz Guedes. 

Assustados, os jornalistas, tomados 
pelo álcool, pediram: 

- Entüo pode deixar a gente no meio 
do carninho. 

O coronel José Aurélio discordou: 
- De jeito nenhwn. Vou deixar vocês 

na "Cantina do Lucas" conz os seus amigos 
comw1istas. 

E, enquanto viveu, o coronel morria 
de rir da história. 

302 
Em urna de suas vindas a Belo Hori

zonte, ao defender o direito dos analfabetos 
votarem, na época uma questão polêmica, 
Jânio Quadros indagou aos jornalistas: · 

- Serâ que os letrados sabem fazê -lo? 
E prosseguiu sem interrupções na 

defesa da tese. 



303 

N l porta do Salão Vermelho da Assembléia Legislativa, conversavam os deputados José 
Bonifácio Filho e Morvan Acayaba. Começara a efetiva abertura política e os exilados estavam 
voltando. Preocupado, Morvan disse a seu colega de Barbacena: 
- Estâ tudo perdido, Zé Bodego. Todos os conwnistas, Armes, Brizola, Darcy Ribeiro, estüo 

voltando. Nossos empregados ruio viio mais nos tomar a bênçlio como a nossos avôs e pais. Nós 
todos seremos .fuzilados. Ou presos, na 1nellwr das hipóteses. Quer diza .. nós todos, /UlO. Vocês, os 
Andradas, sere/o levados para os nutseus eficarüo expostos en1 redomas para os pôsteros conhecerenz 
o que erwn os anticmnunistas. Vocês smnente tere/o wn problema! Terüo todos de aprender a dirigir, 
porque desde o Império vocês andam ern burro (~ficial. 

63 



304 
José de Castro Ferreira e o advogado 

Décio Freire, este acompanhado de sua esposa, 
dona Mariane, foram almoçar na Churrascaria 
Adega do Sul. Ao final, junto com o troco da 
conta, o garçon trouxe uma bandeja com três 
pequenos envelopes. Zé de Castro ficou rubro 
e pediu o rapaz para chamar o maitre. Ele veio 
e ouviu a reclamação: 

- Como a casa tem coragem de 
oferecer preservativos aos clientes, se estamos 
acompanhados de urna senhora? 

Entre divertido e constrangido, o 
maitre explicou: os envelopes continham 
chocolates com menta. Digestivos! Nada do 
imaginado pelo ex-Procurador Geral da 
República. 

305 
Já afastado da política, o doutor Pio 

Canedo foi indagado por mim a respeito de 
um assunto polêmico. Ele ouviu a formulação 
e respondeu: 

- Parece que até hoje você não me 
conhece. Apesar de meu nome, não devo dar 
um pio sobre isso. 

306 
Determinado dia surgiu a hipótese do go

vernador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, 
vir a Minas tratar de um assunto político com 
o seu colega Itamar Franco. Um jornalista li
gou para o então' Secretário Adjunto da 
Comunicação Social, Márcio Metzker, e inda
gou se era verdade a especulação. A resposta 
foi a seguinte: 

-Até agora, não tem nada confirmado, 
mas se ele vier mesmo, ainda que o governador 
Itamar Franco esteja viajando, Garotinho 
encontrará um play ground montado nos 
jardins do Palâcio da Liberdade. 
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307 
O delegado de polícia de Pequi criava 

embaraços para Jorge Ferraz. O deputado 
apelou ao amigo Jésus de Miranda, autor 
do livro "As mil mulheres que eu amei". O 
poeta envergou a farda dos seus tempos da 
FEB, viajou a Pequi, colocou o delegado 
vendendo o livro de porta em porta e resolveu 
a pendênga. 

308 
Maureen Bisiliat expôs na Assembléia 

de Minas fotos de índios brasileiros. Jorge 
Orlando Carone denunciou a "imoralidade 
dos nus". "O Globo" comentou a atuação 
parlamentar lembrando que o deputado, 
pouco antes, fora preso por uma prática então 
comum na Savassi, o "bunda lelê", ou seja, 
exibir o bumbum despido encostado ao vidro 
traseiro de um carro. A exposição seguiu sem 
contratempos. 

309 
Serafim "Capotão" entusiasmou-se 

com a visita de Eduardo Azeredo a Novo 
Cruzeiro, conta Tito Ornar. Querendo 
perenizar o momento, pediu ao filho, Nagib 
"Capotinho", para se postar do lado contrário 
onde ele estava, armado de uma máquina 
fotográfica. E avisou: 

- Quando o governador estiver perto 
de mim, eu grito "bate" e você tira a chapa. 

"Capotinho" obedeceu. Quando 
Eduardo se aproximou do pai, ele ouviu o 
comando: 

-"Batel" 
Antes de fazer a foto, a segurança 

entrou em ação, temendo agressões. Ainda 
seguro, Nagib explicou que o grito era a senha 
para "bater um retrato do pai junto com o 
homem". 



310 
José de Castro sempre gostou de uma 

comida simples, mais ao estilo culinária 
caseira de Minas. Mas foi com os advogados 
Décio Freire e Jorge Moisés, no Buquê Garni, 
refinado bufê que existiu em Belo Horizonte. 
Décio e Jorge fizeram logo as suas escolhas. 
José de Castro ficou um tempo preso ao 
cardápio, meditando sem encontrar nada que 
atendesse ao seu paladar. O maitre indagou 
preocupado: 

- O senhor procura, por exemplo, wn 
tipo e~pecial de entrada? Nós temos algumas 
muito boas. 

- Niio meu amigo ... estou procurando 
é uma saída. 

311 
Reza o folclore político mineiro que: 

Oscarzinho Corrêa, Miltinho SaBes, José 
Bonifácio Filho, Andradinha e Toninha 
Andrada, Israelzinho Pinheiro, Jorge, Paulinho 
e Joãozinho Ferraz, Bilaquinho (Olavo Bilac 
Neto) e Biazinho, por razões muito óbvias, não 
têm certidão de nascimento, mas atestado de 
filiação partidária. 

312 
Zezinho Vieira foi designado mestre 

de cerimônia de um comício em Juvenília. Ele 
não observou o público e foi chamando todo 
mundo para cima do caminhão-palanque. No 
seu entusiasmo não conseguia ver que a platéia 
ia ficando cada vez mais minguada. Percebida 
a falha, alguém o advertiu e ele convocou 
"voluntários" para descer e o comício poder 
ser iniciado. 
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313 
Quando Jânio Quadros se encontrou 

com Tancredo Neves no Solar dos Neves, em 
São João Del Rei, Magno Madureira, de "O 
Globo", pediu uma informação em "off", 
indagando ao anfitrião o que "o homem da 
vassoura" degustara da sua adega. 

-Doutor 71mcredo, ele bebeu alguma 
coisa enquanto os senhores conversavam 
isoladamente? 

Tancredo asswniu um ar muito sério 
e respondeu 

- Tomou leite, meu filho. E elogiou 
muito a qualidade do rebanho aqui da regic'lo 
de Süo Joiio. 

314 
Na Assembléia Legislativa, o 

deputado Arthur Fagundes vivia com lápis e 
papel nas mãos, fazendo cálculos para mostrar 
todas as possibilidades de vitória da bancada 
gover-nista, quando havia confronto com os 
oposicionistas. Sylo Costa não perdeu tempo 
e o apelidou o seu colega de : "Matemático 
Arthur de Souza", numa alusão ao homem que 
fazia o dlculo das probabilidades de 
acertadores na Loteria Esportiva, Oswaldo de 
Souza, então bastante em voga. 

315 
Quando o PP estava sendo formado, 

indaguei ao doutor Tancredo Neves o que ele 
pensava das taxas de juros cobradas no país. 
Ele as condenou com bastante veemência. 
Aproveitei o gancho: 

- E mesmo assim o senhor fundou um 
partido que tem em seus quadros nada menos 
do que dez banqueiros? -Irritado, ele reagiu: 

-Me respeita como eu te respeito. 
Se afastou para um canto discreto do 

Hotel Del Rey, onde nos encontrávamos. 
Esperou um instante e me chamou até ele. 

-Do jornalista eu admito a pergunta; 
mas do meu amigo, não. 

Não foi preciso tempo para compre
ender que havia sido censurado de forma 
inteligente e sem possibilidade de inverter o 
que ficou sendo um "off". 



316 
Orador inflamado da "Banda de 

Música" da UDN, Geraldo Freire participava 
de um comício em Pouso Alegre. Atento, o 
povo ouvia o orador bradar contra "a ladroeira, 
a corrupção". A fala, sempre entrecortada 
pelos aplausos. Em determinado instante, ele 
verberou: 

- A espada de Deus punirá toda a 
bandalheira. 

Ao mesmo tempo em que descia o 
braço direito erguido, cortando os ares, simu
lando uma espadeirada, para dar mais força à 
palavra. Atenta, a multidão se abaixou por 
inteiro. 

317 
João era motorista em Patos de Minas. 

M<lrio Pacheco viajou àquela cidade para re
presentar seu irmão, o governador Rondon 
Pacheco. Ao chegar foi apresentado ao moto
rista que ia atendê-lo. Perguntou como ele se 
chamava. Constrangido, o moço respondeu: 

-João ... mas na cidade todo mundo 
me conhece como João da Bunda. 

M<lrio observou: 
- Te arranjaram um apelido feio! 
O motorista explicou: 
- Mas na frente de gente importante 

eles só me chamam de Joüo da B. 

318 
Alípio Maciel, ex-prefeito de Sete 

Lagoas, teve fama de conquistador. Certa 
tarde, na orla da Lagoa Paulino, teria dirigido 
galanteios a uma bela jovem que reagiu com 
insultos. Antes que uma aglomeração popular 
maior fosse se formando ele encontrou a tábua 
de salvação: 

- A senhora me desculpe ... mas aqui 
neste local nüo. Se quiser reclamar do Serviço 
de Água e de Esgoto me procure lâ na 
prefeitura - e se afastou rapidamente. 
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319 

Em início de carreira, Tancredo Neves 
lançou candidato a prefeito de São João Del 
Rei o propriet<lrio de uma funerária, um 
homem bom e que alimentava as suas 
aspirações políticas fornecendo caixões às 
famílias carentes e pagando enterros. Usava 
de todos os dividendos que a sua profissão 
podia render. Entretanto, próximo às eleições, 
a UDN espalhou um slogan na cidade: 

"Vote em Zé da Paz e descanse em 
paz". 

O PSD acabou levando a pior. 

320 
Narcélio Mendes pediu uma reconta

gem de votos à Justiça Eleitoral de Caratinga. 
Resultado: o adversário acabou ampliando a 
margem da vitória. Na manhã seguinte, 
Narcélio foi despertado por uma passeata dos 
vencedores, pedindo nova recontagem. A 
Comissão de Frente portava uma ülixa: "Para 
aumentar ainda mais a nossa votaçüo ". 

321 
Depois de 40 anos de domínio eleitoral 

do PR, Moacir Andrade venceu as eleições em 
Viçosa. No discurso de posse, afirmou 
categórico: 

-Na minha administraçüo, três coisas 
eu nüo vou permitir: matar, roubar e ... 
chiiiiii ... esqueci a terceira! 

322 
Bias Fortes foi um governador muito 

voltado para a terra, devido a sua orígem rural. 



Certa feita a ACAR recebeu uns técnicos 
estrangeiros, levados a conhecer os serviços 
que eram prestados pelo órgão. Eles 
entenderam que haviam poucos recutsos e 
começaram a expor as teorias que pensavam 
adcionar ao meio operacional da instituição. 
Foi quando o governador perguntou a um 
deles: 

-Moço, você sabe quantos grüos tem 
urna espiga de milho? 

- Nüo senhor, governadm: 
-Pois aprenda: uma boa e.!>]Jiga, que 

tem 13 fieiras, terá 750 grüos. E um porco 
vivo? O senhor sabe avaliar quanto de 
toucinho ele terâ? 

-Infelizmente mio, governador. 
Bias Fortes explicou: 
-Se você enrolar um barbante no rabo 

do porco, fazendo um círculo co1npleto, a 
medida deste será a média do toucinho na 
barriga do porco. 

Sabedoria "capiau", confrontando a 
técnica. 

323 
João Navarro ficou muito entusias

mado quando Francelino Pereira foi indicado 
governador de Minas Gerais. De tão empol
gado não perdia a oportunidade de comentar 
com os amigos: 

- Jâ dormi muito com ele! 

João Navarro e Francelino Pereira 
foram colegas e moraram em uma mesma 
pensão, dividindo um quarto. 

324 
"M<lrio Boy", um artista pl<lstico de 

Montes Claros, prematuramente falecido, um 
dia entrou numa repartição pública estadual. 
Queria falar com a autoridade de plantão. 
Olhou para uma parede e nela viu depen
duradas as fotos de um presidente da República 
e de um governador de Estado. Entre os dois 
um artístico crucifixo. Mário não perdeu a 
oportunidade e comentou: 

-Moço ... isto aí é o próprio calvário. 

... con1 o deputado Paes de Andrade (ALMG) ... 

325 
Houve uma época em que todo mundo, 

a boca pequena, comentava um suposto 
romance do ex-governador Magalhães Pinto 
com uma atriz famosa. Abertamente ninguém 
ousava tocar nessa questão. Durante uma 
viagem ao interior de Minas, quando disputa
va com o general Euler Bentes a indicação do 
PMDB como candidato à Presidência da 
República, Magalhães disse aos jornalistas: 

- Lá em casa não houve ciúmes. Se 
quiserem, podem divulgar. Uma boa pro
paganda tem seu valor. 

... com o senador Roberto Requiüo e a deputada 
Maria Elvira (ALMG) ... 



326 
Os jornalistas comentavam a respeito 

da indicação biônica de Murilo Badaró para o 
Senado. Estabelecida a polêmica o deputado 
Luíz Vicente Calíchio ponderou: 

-Por que tanta celeuma? ... Calígula 
mio nomeou lncitatus? 

327 
Euforia em Minas Gerais com a elei

ção de Tancredo Neves para governador do 
Estado. Ele, na ocasião, levou dois antigos 
cabos eleitorais para auxiliá-lo no Palácio da 
Liberdade, os últimos coronéis da política 
mineira. A oposição não perdeu tempo e for
mou a dupla: "Xixico e Sanico". 

328 
Quando houve o movimento da Praia 

Vermelha, Virgílio de Melo Franco e Cristiano 
Machado foram visitar Arthur Bernardes. O 
doutor Bias Fortes foi logo em seguida. Assim 
que encontrou Bernardes, este perguntou: 

- Bias, o que você me diz sobre os 
acontecimentos? 

-Nada mais do que o Virgílio e o Cris
tiano lhe contaram. 

329 
Irritado com um eleitor negro o 

deputado Sylo Costa afirmou: 
-É por isto que eu não gosto de crio/o. 
Às suas costas alguém afirmou: 
- Obrigado pela parte que me toca. 
O parlamentar se voltou e tentou dissi-

mular o racismo: 
- Não é o seu caso. Você é seis horas 

da tarde. Eu não gosto é de criolo meia-noite. 
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330 
David Hazan e Thacyr Ornar de 

Menezes Cia, o "Chinês", comandavam 
duramente uma repressão contra uma passeata 
de estudantes. Um jovem desconhecido a todo 
momento atirava pedras contra as viaturas 
policiais e olhava para Thacyr. Uma hora ele 
perdeu a paciência de gritou para o batalhão 
de "tiras" envolvidos na operação: 

-Deixa este pé de chinelo jogar pedras 
à vontade. Ele mio tem nada de esquerda. 

Desapontado, o rapaz que de fato era 
desconhecido da militância esquerdista, largou 
as pedras e foi embora, sem conseguir os seus 
15 minutos de fama. 

331 
Contam antigos funcionários gra

duados do Palácio da Liberdade que um 
empresário triangulino queria porque queria 
falar com o ex-governador Rondon Pacheco, 
sem conseguir sucesso. Era uma época 
desenvolvimentista e muitos executivos 
japoneses entravam e saiam do palácio sem a 
menor dificuldade. Um dia o empresário teria 
chegado acompanhado de uns nipônicos 
vestidos de terno e gravata e o cerimonial os 
encaminhou ao gabinete do governador que 
teria escutado também: 

-Só assim ... caro arr1igo! Contratando 
nisseis no Mercado Central parafazero papel 
de empresârios japoneses. 

332 
Euripedes Craide tinha formas pecu

liares de cumprimentar os eleitores: "seo coi
sa", "seo bomba", "seo barrigudinho" e por aí 
a fora. Um dia, a cata de votos, foi levado a 
uma comunidade negra da cidade de Araxá. 
Coisa para mais de 320 votos. Sorridente, o 
chefe eleitoral daquela comunidade foi cum
primentar o deputado. Craide bateu-lhe no . 
ombro e disparou, sem intenção de ofendê-lo: 

- Tudo bem seu gambazinho? 
Perdeu todos os votos e mais alguns. 



333 
No Aeroporto Leonardo da Vinci, em 

Roma, o então capitão Navarro, hoje coronel 
reformado da PMMG, o repórter Rachid 
Volner e eu, aguardávamos a liberação da 
bagagem quando o militar se irritou com a 
burocaracia italiana e chamou um oficial 
carabineiro de carnudo. Como a diferença é 
pequena, o italianão queria partir para a briga 
e chegou a levar a mão ao revólver. Rachid e 
eu acabamos intervindo, explicando que não 
tinha sido um insulto, que Navarro também 
era militar e, por dificuldades linguísticas, um 
desabafo contra a situação incômoda tinha 
ficado parecendo uma ofensa. Meio descon
fiado o carabineiro aceitou as escusas. 

Fora do aeroporto perguntamos a 
Navarro: 

-Porque vocêfoifazeraquilo? Ficou 
doido! 

Ele explicou: 
- Mas a patente dele é inferior a 

minha. 
Só havia esquecido o pequeno detalhe: 

ele oficial da polícia de Minas e o outro dos 
carabinieri, em plena Roma. 

334 
José Maria de Alquimim pediu ao 

doutor Luís Soares da Rocha que promovesse 
uma "dobradinha" entre ele e Roberto Luís 
Soares, sucessor do pai na atividade política. 
Roberto fez as f::Ontas e garantiu para Alkimim 
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as votações majoritárias de São Geraldo e 
Guiricema. Em troca pediu para ser levado a 
Bocaiuva. Alkimim contestou: 

-Não meu filho, lá você não vai. Tenho 

compronzissos com o Cícero Dumont! 

Roberto Luís ponderou: 
-Mas em Guiricema e São Geraldo o 

senhor terá 400 votos. 
Alquimim o tranquilizou: 
- Nos distritos de Bocaiuva os 

pessedistas somente fingem que existe um 

acordo com o Cícero. 
Concluída a apuração, Roberto Luís 

Soares obteve 403 votos na terra que viu nascer 
José Maria de Alkimim. 

335 
Éramos solteiros, eu e o deputado Nar

célio Mendes. Viajamos em companhia do 
presidente da Assembléia, João Ferraz, para 
participar de uma solenidade política em São 
Paulo. Final de festa, uma promotora jovem e 
linda me indagou, apontando para Narcélio: 

-Aquele rapaz é deputado ? 
E revelou que gostaria de levá-lo para 

conhecer uma elegante boate paulistana. Disse 
a ela que o Narcélio não era político e sim wn 

pastor dos mais virtuosos, conselheiro 
espiritual do presidente da Assembléia Legis
lativa de Minas: Sem saber de nada o deputado 
foi dormir mais cedo c eu conheci a boate no 
lugar dele. 

336 
O PCB estava passando por um 

momento de dificuldades financeiras. Após 
uma reunião dos seus dirigentes ficou acertado 
que o pintor Vicente Abreu faria um desenho 
e que seriam vendidas rifas para saber quem 
ficaria de posse da obra de arte. Vicente fez 
um belo trabalho inspirado num quadro de um 
pintor espanhol famoso, obviamente tratando 
de um tema revolucioário. Entretanto, quando 
se dedicavam à tarefa de vender as rifas, Aldo 
Sagaz e Vicente Abreu foram presos pelo 
DOPS e encaminhados ao Exército,junto com 
o "trabalho subversivo". Um oficial indagou 
ao artista plástico se ele era o autor da obra. 
Vicente Abreu respondeu que não. 

- Quem pintou o quadro foi o Goya. 

Foram soltos, ele e o Sagaz. As 
autoridades do Exército passaram uma semana 
vasculhando Belo Horizonte a procura do "tal 

de Goya ", até que alguém se lembrou de quem 
era o personagem. 
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337 
Quando Newton Cardoso era o 

governador, o " Estado de Minas" anunciou 
que havia sumido um lustre do palácio, na 
verdade, momentaneamente substituído por 
outro mais simples, enquanto o Liberdade 
passava por uma reforma. No auge da agitação 
provocada pela notícia, alguém indagou de um 
funcionário subalterno: 

-Você sabe do lustre? 
A resposta foi imediata: 
- Eu não ... pergunte aos ilustres! 

338 
O vereador Eduardo Vila-Nova tinha 

idéias esquerdistas. Um dia, implicado com o 
prefeito da cidade de Antônio Carlos, colocou 
uma bomba de fabricação caseira na janela do 
gabinete dele, outra na faculdade de Filosofia 
de Barbacena, "porque o reitor era amigo dos 
Andradas ",e, finalmente, um terceiro artefato 
num dos bueiros da estrada de acesso ao campo 
de aviação de Barbacena, pertencente a 
Aeronáutica. 

Os meios militares ficaram alvoros
sados e, segundo o deputado Manoel 
Conegundes, "Vila-Nova foi obrigado a 
assinar um documento, forçado por Ediraldo 
Brandão", onde ele, Conegundes, era acusado 
de liderar uma tal Organização Socialista 
Internacional - OSI - sediada na Cidade das 
Rosas. O mesmo documento apresentava o 
vereador Ubirajara Bertolleti como "(u-regi
mentador de militantes" e o advogado da 
Câmara de Vereadores local, Marco Antônio, 
como "defensor dos terroristas". 

No comando da IV-DE o general 
Coelho Neto queria por que queria cassar 
Conegundes. Diante da situação criada o 
deputado Dalton Canabrava ocupou a tribuna 
e pôs fim à crise com um discurso lembrando 
que "os serviços de inteligência da FAB 
ficarianl desmoralizados se tantas in verdades 
fossem verídicas". 

- O professor Manoel Conegundes -
disse Dalton - hâ mais de 20 wws leciona enl 
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modelar estabelecimento de ensino da Força 
Aérea Brasileira. E as únicas bombas que 
ternos o conhecirnento de que explode selo 
contra os alunos relapsos que nüo estudam 
convenientemente para as provas que ele 
aplica no colégio. 

339 
Luís Otávio Madureira Horta, o 

"Tatá", e Fernando Zuba, foram à sala do telex 
do "Jornal de Minas" e enviaram um telegrama 
para Lafayete, o "Conde Lafá", informando-o 
que a organização "Al-Fatah", de Yasser 
Arafat, o ameaçava de morte, e que, em 
contrapartida, o Mossad, o serviço secreto 
israelense o protegeria. A brincadera durou 
vários dias, até os judeus informarem que os 
árabes haviam colocado uma bomba na casa 
de "Lafá". O aviso recomendava também que 
"Tatá" e Zuba "deveriam desmontar o 
artefato". Os três seguiram para o local, 
ficando Lafayete encarregado de guardar a 
porta da rua, enquanto lá dentro os seus dois 
amigos desativariam o petardo. Os "agentes" 
gastaram um bom tempo no interior da 
residência, espaço suficiente para beberem 
quase a metade da coleção de vinhos do 
"Conde", bastante agradecido pela coragem 
demonstrada pelos colegas e pela eficiência 
do governo de Israel. A pattir daí nem a "Fatah" 
nem o Mossad voltaram a se manifestar. 

340 
Líder do governo Geisel na Câmara 

dos Deputados, Zezinho Bonifácio, que da 
tribuna desancava os comunistas, e por trás 
das cortinas livrou muitos deles da prisão, 
merecendo por isso uma reportagem da revista 
"Veja", não se cansava de denunciar os 
privatistas, argumentando em defesa dos 
setores básicos e estratégicos que a pretensão 



dos interessados era "privatizar os lucro e 
socializar os prejuízos". Mudaram os tempos 
e as ideologias, inclusive o presidente Fer
nando Henrique, que dizem, mandou esquecer 
tudo que ele escreveu. A teoria do velho Andra
da, carregada de 500 anos de sabedoria política 
continua valendo. 

341 
Bilac Pinto, o "Bilaquinho", que em 

todas as eleições votava em Wilson Tanure 
para deputado estadual e, em contrapartida, 
recebia o voto de Wilson para o mesmo cargo, 

foi nomeado muito jovem para secretário de 
Administração do governo Israel Pinheiro, 
destacando-se no secretariado de alta média 
de idade. Um dia o governador se surprendeu 
durante uma reuniáo com os seus auxiliares c 

indagou ao professor Casassanta: 
-Quem é aquele 1noço? 

- É o deputado que o senhor indicou 
para a Secretaria de Adtninistração. 

Israel tomou fôlego e completou: 
- Parece que me enganei .. . queria 

nmnear era o poeta Olavo Bilac. 

342 
O advogado Paulo Roberto Cardoso 

estava parado na porta da "Livraria Vam 
Damme", no centro de Belo Horizonte. De 
repente surgiu Nelson Thibau e, apontando 
para ele gritou: 

Você está igualzinho ao Zé Apare-
cido ... 

E sem esperar resposta ou comentário, 
ele próprio acrescentou: 

-Turista de livraria! .. 

... em cor~f'raternizaçüo do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares - CEPO. Em pé, da esquerda para a 
direita Antônio Bandeira, Ariosto Silveira, Hudson Brandiio, José Geraldo Bandeira de Mello, Joüo Augusto 
Moreira Filho, Antánio Silveira, Francisco Stheling, Manoel Fagundes Murta, Sérgio Amaral, Otaviano Lage 

GE, Lúcio Braga, Magno Madureira e Roberto Melo Maia. Agachados, na 1ne.wna ordem: Antônio Faria, Marton 
Vitor dos San.tos, Leonardo Fulgêncio e Eduardo Costa. 
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343 
Ao saber que um de seus netos ia se 

casar o ex-governador Bias Fortes chamou a 
sua filha, mãe do rapaz e explicou: "Para se 
viver bem com uma nora fique de boca fechada 
e bolsa aberta". 

344 
Quando uma imensa maioria de 

brasileiros acreditava que o Real suplantava o 
dólar em valor, iludidos pela propaganda 
oficial, o ex-deputado federal Sérgio Naya 
desenvolvia uma teoria sobre a questão: 

- De fato, é a moeda mais forte do 
mundo ... até o avião levantar vôo do Galeão. 

345 
Futebolista profissional, bailarino de 

tango e samba, João "Bacalhau", que depois 
se elegeu vereador em Curvelo, foi preso 
durante o golpe de 64. Um oficial perguntou 
se ele sabia quem era Lenin (?) e o bom baiano 
se atrapalhou: 

- O senhor me desculpe ... acho que é 
ponta direita da seleçtío russa. 

O militar viu sinceridade na resposta, 
soltou "Bacalhau" e pediu a ele, por favor, se 
soubesse, indicar quem o denunciara. 

346 
José Maria de Alkimim foi ao Pahício 

da Liberdade para uma audiência e foi recebido 
na porta pelo jornalista Cristiano Ferreira de 

Melo, na época, oficial de gabinete do gover

nador Israel Pinheiro. 
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-Bom dia ... prazer em revê-lo doutor 
Alkimim, o senhor está mais jovem! 

- Já fui muito mais meu filho ... muito 
mais. 

E subiu apressado as escadarias até o 
gabinete do governador. 

347 
Jairo Magalhães, pessedista roxo de 

carteirinha, foi parado na rua por Joaquim 
Caldeira e João Miranda, chefes políticos da 
cidade de Guanhães. Jairo estava iniciando a 
carreira política e foi advertido por eles em 
tom severo: 

- Olha rapaz, você tem um grande 
defeito. É uma pena! 

Assustado, Jairo Magalhães indagou 
aos velhos chefes políticos o que estava 
ocorrendo. 

- É que você, sendo um bom moço 
como é, bem que poderia ser um udenista 
como nós somos e largar para lá este 

negócio de ser do PSD. 

348 
Um dia, na porta da "Cantina do 

Lucas", Sandra Lima, do Movimento Revo
lucionário 8 de Outubro - MR-8 - estava 
tranquilamente assentada tomando um gua
raná. José Adão, dirigente do PCB, sorra
teiramente se aproximou da moça e, de 
brincadeira, mordeu-lhe de leve uma das 
orelhas. Sandra se levantou irritadíssima e pas
sou uma descompostura no militante do 
Partido Comunista. Não porque tivesse doído 
ou porque ele a tivesse desrespeitado, pois 
sabia que a intenção era somente assustá-la. 
A "bronca" foi "porque o PC fl(LO têm moral 
para morder a orelha do MR-8". 



349 
Certo de que seria o candidato a vice

governador de Tancredo Neves, em 82, o 
embaixador José Aparecido de Oliveira foi aos 
Estados Unidos se submeter a uma cirurgia 
cardíaca. Ao retornar constatou que Hélio 
Garcia havia sido o escolhido e disparou: 

- Enquanto, en1 Houston, me abriam 
o peito, em Minas, me apunhalaram pelas 
costas. 

Hélio Garcia não gostou da observação 
e aguardou um momento oportuno para 
devolver a farpa. Quando a oportunidade che
gou ele declarou aos jornalistas: 

-Em Minas nüo é necessário pesquisa 
eleitoral! Basta saber de que lado está o 
doutor José Aparecido de Oliveira e votar 
contra. 

350 
Em 1964, em Curvelo, durante uma 

reunião de conspiradores contra o governo do 
presidente João Goulart, sob intensos aplausos 
o deputado padre Pedro Vidigal, parafraseou 
Cristo e o Evangelho: "Armai-vos uns aos 
outros". O golpe veio e passou. Vidigal está 
fora da política e viu surgir a Teologia da 
Libertação e os militares brasileiros, a exemplo 
do brigadeiro Ivan Frota, unidos num mesmo 
palanque com as esquerdas em defesa de teses 
nacionalistas. 

351 
Professor universitário dos mais 

conhecidos, Tarcísio Ferreira se destacou 
também por seu um ferrenho defensor dos 
direitos humanos. Um carnaval distante um 
grupo de amigos viajou para a cidade de 
Diamantina, disposto a se divertir nas ladeiras 
e becos da cidade que viu nascer JK. No meio 
da turma eu e uma amiga. Tarcísio pensava 
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que a moça era minha namorada, mas 
aguardava uma oportunidade de "desistên-
. " CU! • 

Resolvi fazer um free lancer para a 
"Rádio Guarani" e como não é difícil de 
acontecer acabou surgindo um desses entre
veros entre a polícia e os jornalistas. Acabei 
sendo preso, de nada adiantando as reclama
ções de cerceamento de liberdade de imprensa 
e estar de posse de autorização para trabalhar 
durante o evento. A minha amiga, apavorada 
com a ação policial foi procurar socorro com 
Tarcísio. Ele a acalmou dizendo que "uma 
prisão é ótimo para o curriculum de um 
jornalista, principalmente se for feita em 
tempos de repressão política e por nada que 
afete a moral do profissional". 

Inteiradas do assunto as autoridades 
locais me libertaram imediatamente. Só não 
consegui depois foi encontrar "o intrepido 
defensor dos direitos humanos" e a moça. 
Lépidos e fagueiros, desfrutaram o carnaval 
num lugar qualquer de Diamantina, episódio 
que até hoje, quando nos encontramos, rende 
boas risadas. 
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.. . e com o governador Leonel Brizola 
(Conceiçüo do Mato Dentro). 



352 
Bias Fortes certa vez recebeu em sua 

fazenda, em Barbacena, um enviado político 
que queria discutir os problemas envolvendo 
os ex-presidentes Humberto de Alencar 
Castelo Branco e Arthur da Costa e Silva. Bias 
meditou um pouco e deu a sua opinião. 

-Olha que o atual marechal Deodoro 
(Castelo Branco) vai ter o Costa e Silva como 
o seu Floriano Peixoto. 

E ainda existem os que duvidam que a 
história sempre se repete. 

353 
José Maria de Alkimim, conta Ziza 

Valadares, viajou até Santa Maria do Suassuí 
a bordo de um pequeno avião. Tão logo a 
aeronave aterrissou um fazendeiro local 
mostrou curiosidade em voar, sendo convidado 
a tomar assento no avião e contemplar a 
paisagem vista do alto. No retorno o aparelho, 
mais caindo baixinho do que pousando, quase 
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vai ao chão, provocando um susto em todos, 
menos no convidado, feliz da vida a indagar: 

- Um trem teia moderno deste desce é 
desta forma mesmo? 

354 
Contava Euro Arantes: "Afonso 

Paulino, o "Minhoca", era diretor-presidente 
do "Jornal de Minas" e íntimo dos organismos 
da repressão. Assim mesmo em seu jornal 
trabalharam conhecidos jornalistas da 
esquerda. Um dia o DOPS queria prender 
alguns deles, o que criaria embaraços para o 
fechamento do jornal. O diretor se irritou e 

gritou bem alto no meio da redação: 
- Nos meus comunistas ninguém põe 

a meio. 
E ninguém precisou ver o sol nascer 

quadrado". 






