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A A~~~mbleia L~gi~lativa at~ibuiu
ao ~~u pl~ná~io a d~nominação

PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA.
A inieiativa e t~~t~munho do ~l~-

vado ap~~ço do~ ~~p~~~~ntant~~ do Povo
ã m~mo~ia do ilu~t~~ 6ilho d~ Mina~,

ma~eo'd~ in~pi~ação p~~man~nt~ pa~a o~
t~abalho~ l~gi~lativo~ ~ pa~lam~nta~~~.

Em ~ol~n~ ~~união do Pod~~ L~gi~-
lativo, 60i d~~e~~~ada po~ v. Sa~ah L~mo~

Kubit~eh~k d~ Oliv~i~a a plaea at~ibu-
tiva da d~nominação, eon~ag~ando-~~

hi~to~ieam~nt~ o .aeont~eim~nto.
E~t~ opú~eulo t~m po~ p~opõ~ito

o 6id~digno ~~gi~t~o d~~~~~ 6ato~.

Nov~mb~o d~ 1979.

~ ~_..
Dep. JO~O NAVA~

Presidente
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PROJETOD~ RESOLUÇXON2 •

ni a denominação de Salão "Presi-
dente Juscelino Kubitschek de OI!
veira" ao Salão do Plenário do Pã.
lácio da Inconfidência.

A ASSEHBLIDLEXiISLATIVADOESTAOODEMINASGE-

RAIS p r o muI g a:

Art. 12 - Passa a denominar-se Salão "Presiden-
te Juscelino Kubitschek de Oliveira 11 o Salão do Plenário do Pã.
lácio da Inconfidênda, sede do Poder Legislativo do Estado de
Ninas Gerais.

Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrá--

rio.
Art. 32

ta da sua publicação.

Esta Resolução entrarÁ em vigor na d!!,
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ASSEMBL:£IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RESOLUÇÃO NúMERO 1.828

Dá a denominação de Salão Presidente Jusceli
no Kubitschek de Oliveira ao salão do Plenário do
Palácio da Inconfidência.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução :

Art. 19 - O salão do Plenário do Palácio da Incon
fidência, sede do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais, de-
nominar-se-á "Salão Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira".

Art. 29 - Esta Resolução entra em vigor na data -
de sua publicação

Art. 3' - Revogam-se as disposições em contrário.

PALÁCIO DA INCONFIDENCIA, em Belo Horizonte, aos
lS de junho de 1978.

O PRES !DENTE

O 19 SECRETÃRIO

O 29 SEÇRETÃRIO
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ABERTURA SOLENE

D. SARAH KUB ITSCHEK E OS DEMA I S CON-

V I DADOS SAo CONDUZ I DOS AO PLENAR 10 •

..
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o Sr. Presidente Destina-se esta

Reunião Especial a comemorar a deno-

minação de Presidente Juscelino

Kubitschek de Oliveira atribuída

ao plenário desta Assembléia Legis-

lativá. A Presidência nomeia os Srs.

Deputados Emílio Gallo, Líder do Go-

verno e da ARENA, e Emílio Haddad,

Líder do MDB, para, em Comissão, in-

troduzirem neste plenário a Exma. Sra.

Sarah Lemos Kubitschek de Oliveira,

seus familiares, autoridades e demais

convidados, que se encontram no

Salão Nobre.
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COMPOSiÇÃO DA MESA

ABERTURA DOS TRABALHOS
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liA Presidência convida a tomar
assento ã Mesa o Exmo. Sr. Dr. João
Marques de Vasconce 110s, DD. Vice-
Governador do Estado de Minas Gerais,
representando o Exmo. Sr. Governador
do Estado; a Exma. Sra. Sarah Lemos
Kubitschek, nossa dignissima home-
nageada; o EXmo. Sr. Dr. Levindo Oza-
nam Coelho, DD. ex-Governador do Es-
tado; o Exmo. Sr. Dr. pio Soares Ca-
nedo, DD. ex-Governador do Es tado; o
Exmo. Sr. Deputado Dênio Moreira de
Carvalho, DD. Secretario de Estado de
Interior e Justiça; o Exmo. Sr. Depu-
tado Humberto de Almeida, DD. Secre-
tario de Estado do Governo; o Exmo.
Sr. Dr. Eduardo Levindo Coelho, DD.
Secretario de Estado da 'Saúde; o Exmo.
Sr. Coronel.Afonso Barçante dos Santos,
DD. Presidente do Tribunal de Justiça
Militar; o Exmo. Sr. Deputado Narcélio
Mendes, DD. 19 Secretario da Assem-
bléia Legislativa.
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"A Presidência tem a grata sa-
tisfação de convidar, para tomar as-
sento ã Mesa, os senhores membros da
Comissão de Representação do Senado
da República, Senador Tancredo Neves,
Senador Murilo Badarõ, e os membros
da representação da Câmara Federal,
Deputados Bias Fortes, Renato Azeredo,
Delso Scarano, pimenta da Veiga e
Edilson Lamartine.

"A Presidência, em homenagem
especial aos auxiliares diretos do
ex-Presidente Juscelino Kubitschek,
convidou a tomar assento ã Mesa, como
seu representante, o ex-Chefe do seu
Gabinete Civi 1, Dr. Oswaldo Maia Penido.

"Iniciando os nossos trabalhos,
ouviremos o Hino Nacional, que sera
executado pela Banda de Música da Po-
licia Militar de Minas Gerais."

14

DESCERRAMENTO DA

PLACA COMEMORATIVA
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Executado o Hino Nacional Brasileiro,

o Presidente da Assembléia, D. Sarah

Kubi tschek e as demais autoridades

presentes dirigem-se ao hall do Salão

Vermelho, onde a vi~va do homenageado,

sob aplausos, descerra a placa come-

morativa. É executado o Toque de Si-

lêncio. ConcluIdo este ato, o Presi-

dente da Assembléia, acompanhado das

autoridades, retorna ao Plenário,

dando prosseguimento - .a reun~ao, com

deferimento da palavra aos oradores.

17
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DISCURSO DO DEPUTADO GENtSIO
BERNARDINO EM NOME DA BANCA-
DA DO MOV IMENTO DEMOCRAT ICO
BRASILEIRO NA ASSEMBLtlA LE-
GISLATIVA DE MINAS GERAIS.
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Hoje, este plenário se transfor-
ma no aI tar cIvico do povo brasileiro,
pois dentro dele está pulsando o co-
ração da pátria.

Os ventos que sopram de Norte a
Sul e Leste a Oeste do PaIs, forçando
as portas e janelas do regime vigente,
anunciam aos mais longInquos dos nos-
sos rincões a concretização dos sonhos
libertários dos Inconfidentes, descor-
tinando o horizonte azul da Democracia
e fazendo raiar nele a luz excelsa da
Liberdade.

Tudo porque, por um Proj eto de
Resolução deste modesto Parlamentar
que ocupa a tribuna, aprovado por
unanimidade do Parlamento mineiro,
este plenário recebeu o nome daquele
- que um dia, menino predestinado,
partiu do antigo Arraial do Tijuco,
da romântica Diamantina, para se trans-
formar no maior estadista deste Con-
tinente - no maior timoneiro da Jus-
tiça, do Direito, da Democracia e da
Liberdade. (Palmas)

O nome dele quase não seria ne-
cessário dizer, porque, cassado por
um processo polItico que se implantou
neste PaIs, jamais foi cassado pelo
coração do povo brasileiro. (Palmas)
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de sua arro-
E como bom jo-
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cia, que irão formar as águas adultas
e sábias do são Francisco e do Paraná?

Somos também gera"listas~
Devíamos, mesmo, criar um neolo-

gismo para identificar o homem das Mi-
nas Gerais: e não encontramos outro,
senão mineira"l.

Mas, senhores,. são duas persona-
lidades bem diversas, quase antagôni-
cas, que convivem neste mesmo país das
minas e dos gerais.

O mineiro é within, ser interior
que cava as grupiaras em seu próprio
espírito, afunda galerias, visita-as
na eterna noite subterrânea, em busca
do ouro e das pedras raras. Ele não
encontra o absoluto na amplidão, mas
nas miudezas da vida. Para ele, a na-
tureza é o mistério revelado na obser-
vação. Não se perde entre as constela-
ções; não indaga se Deus existe entre
as galáxias imensas, as manchas ne-
gras, os sóis inquietos do Universo.

Para ele, todo o mistério está
na gema escondida entre os seixos es-
curos e vulgares da cata, no ouro en-
tre saibro.

O mineiro, perdoem-me dizê-lo,
em seu benefício, é ser arrogante de
sua sabedoria, que lhe basta para con-
duzir-se no destino.

O mineiro conhece, realmente, a
palma de sua mão, as verrugas de seu
corpo, os boqueirões e barrocas de sua
alma.

vezes, de seu
os ritos de

Orgulha-se, muitas
pecado, embora cumpra
contrição.

O mineiro, apesar
gancia, é um jogador.

22

o nome dele está e ficará eternamente
plantado na alma cívica desta naciona-
lidade. O nome dele, o cidadão do mun-
do, o Presidente eterno, Juscelino
Kubitschek de Oliveira.

Meus senhores e minhas senhoras:
As comunidades humanas marcam-se

por seu caráter aquilo que Hegel
chamava de "Espírito de Nação", ou
"Espírito Popular". Às vezes uma cida-
de apenas, um pequeno grupo de homens,
com a força de seu espírito, determi-
nam o pensar de um povo inteiro. Os
Estados Unidos são marcados pela Nova
Inglaterra, aonde chegaram os pionei-
ros do Mayf"lower, para construir uma
civilização sobre os fundamentos da
liberdade.

Quando se fala na Inglaterr3,
pensa-se em primeiro lugar em Oxford,
para onde os barões enviavam os seus
filhos, a fim de que aprendessem a boa
pronúncia do substantivo freedom. são
muitos os outros exemplos, nessa se-
dutora geografia do mundo, de ajunta-
mentos humanos marcados por sua gran-
deza, perenes em sua força, fortes em
sua perenidade.

Assim são as nossas Minas, assim
sao os nossos Gerais.

Onde situar a enorme presença da
Província, nos poucos séculos de His-
tória?

Nos gerais, abertos, por onde o
vento corre franco, os rios são mansos
e largos e o homem enxerga o céu intei-
ro, com suas estrelas todas?

Ou nas minas, entre montes escu-
ros e altos, vales estreitos, ribeirões
esguios e impetuosos em sua adolescên-
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gador, aposta sempre, como Pascal, na
eternidade da alma e se precata, com
o bom e prudente medo do Inferno.

Ele é ousado com sua prudência;
aventureiro com seu bom senso; atre-
vido com seu temor.

Para ele, certo da morte, a vida
é uma graça que deve ser usufruída,
em cada ano, cada mês, cada dia e cada
hora.

Ele-não vive intensamente, na-
quele sentido absurdo de viver sempre
o per~go.

Ele vive intensamente a paz de
cada minuto. Mas, avaro de sua paz,
está disposto a todos os riscos para
preserva-la.

E a brisa que se transforma em
vendaval, quando tocam os seus bens
mais fundos: o veio oculto de sua
propria montanha.

E como é o homem dos gerais?
Solitários, os dois, o mineiro

e o geralista, sua solidão é de diver-
sa natureza.

O homem dos gerais não abre ca-
minhos difíceis no ventre das serras:
tem-nos, faceis, ã sua escolha, nos
campos ondulantes, ao lado dos rios
protetores ou a eles perpendiculares.
Quase sempre deixa-se conduzir pelo
animal que o carrega. Ao confiar na
natureza, confia no cavalo ou no mula;
da apenas um ou outro golpe de rédea,
para não deixar o norte.

Companheiro' inseparavel do eter-
no, nas aguas, no vento, nas estrelas
e nas areias, o homem dos gerais se
esquece da morte e a despreza.
Ajunta-se para a aventura da guerra,
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nos sertões, e a faz, como tantos a
fizeram, nestes nossos gerais amplos,
em busca do poder político, da dila-
tação de suas terras.

Convive com os bichos, seres
animados, com eles conversa nos aba ias,
ao conduzir, léguas e leguas, os re-
banhos.

Estima a sua montaria, ã qual
confia, em sua benfazeja loucura, as
frustrações do amor, as ambições do
mando.

Aspira ã liderança, como exten-
sao do seu proprio ser e poder.

Minhas senhoras, meus senhores:
Falei das nossas minas e dos

nossos gerais.
Estamos aqui reunidos para pres-

tar homenagem a um homem que represen-
tou as nossas mina~ e os nossos gerais,
reunindo em sua personalidade ún~ca as
virtudes e os pecados dos garimpeiros
e pastores.

Estamos aqui, para dizer a Jus-
celino que ele conseguiu, com a sua
invulgar construção humana, ser a
síntese destes dois grandes povos que
habitam a velha Província, mas quere-
mos tambem lembrar que, para soldar,
mesclar, amalgamar, em uma mesma per-
sonalidade, os traços díspares da gen-
te "mineiral" (se aceitam e desculpam
o patronímico deselegante), Juscelino
usou da mais grave e severa das qua-
lidades humanas:

Juscelino usou da alegria.
O seu coração era uma alegria

permanen te. Com um eterno sorr iso ã
flor dos labias.

Sua vida é de todos conhecida.
25



arquiteto
sentimen-
tarefa do

Não vou v~ver aqui a sua infân-
cia, conv~ver com a sua adolescência,
e chegar aos seus anos maduros. Isto
eu já fiz em outras homenagens.

Quero apenas pedir ao grande
poeta da arquitetura moderna, Oscar
Niemeyer, o testemunho de um momento
importante para as duas grandes per-
sonalidades brasileiras.

Refiro-me ã construção desse
grande cenário artistico que é a
Pampulha.

O homem público e o
se encontraram, uniram seus
tos, para a primeira grande
gênio.

Eram, se permitem dizê-lo, Lo-
renzo de Medici e Michelangelo.

Belo Horizonte era Firenze, mo-
desta Firenze, ã qual Juscelino con-
vocara o talento do grande artista
arquiteto.

E diz Oscar, nesse pequeno e
comovedor depoimento de sua vida e sua
arte, que é A Forma na Arquitetura:

"Mas se o préd/~o do Ministério
da Educação.•projetado por Le Corbusier .•
constituiu a base do movimento moder-
no no Brasil .• é à Pampulha.• permitam-
me dizê-lo -- que devemos o inicio da
nossa arquitetura; voltada para a for-
ma livre e criadora que até hoje a ca-
racteriza.

"Durante anos acompanhei JK. As
obras da Pampulha.. visitando juntos .•
altas horas da noite -- como vinte
anos depois ocorreu em Brasilia -- os
canteú'os de serviço.. surpreso com o
seu entusiasmo a imaginar Pampulr~ já
construida.. o Cassino.. o Clube.. a
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Igreja e a Casa do Baile a se refle-
tirem nas águas da repr'esa. EPampuUIa
inaugurou-se.. e cobriu-se de casas e
jardins .• ruidos e alegria." _

Faço aqui um pequeno parentese,
e o faço também em homenagem a Jusce-
lino, que os olhos da minha saudade
enxergam, no plenário, com o seu sor-
riso cigano, ocultando.:1 imensa alegrí_a
inteira, para dizer a você, Oscar
Niemeyer, o quanto n~s mineiros o es-
timamos e o temos como inll?íode Jus-
celino, nas suas virtudes e nos seus
invejáveis pecados.

Você, Oscar, e Illuito Illais Ininei-
ro do que sup~e e do que merecemos.

Na sua maravilhosa arrogância
de dizer quem é, senhor de suas rochas
interiores, as quais transforma na ar-
te que encanta e espanta o nmndo.

E na sua grandeza de confessar,
no depoimento que citamos, que a ar-
quitetura não lhe importa tanto quan-
to lhe importa a miseria.

N~s mineiros e muitas vezes
por as~uta precauçao, como já disse,
acred itamos em Deus, Oscar. E não abu-
se, porque não convem; fique certo de
que Deus, pe la mão de Capanema, reuniu
vocês dois, para marcar um tempo de
otimismo, uma hora afirmada, na His-
tãria de nosso Pais:

Sem Juscelino, atrevo-me a con-
cluir, sua arte seria apenas instru-
mento para a opulência dos ricos.

Seu lápis desenharia mansoes,
mas não conceberia a Igrejinha de to-
dos, dedicada a um Santo de todos,
como Francisco de Ass is, junto a um
lago construido para que os pobres de

27



sem gol-

Belo Horizonte pudessem também ter a
sua quota de beleza.

Sem Juscelino, dificilmente vo-
ce, Oscar, plantaria no cerrado do
Planalto, em associação de inteligên-
cia e emoção com Lúcio Costa, urna ex-
periência urbana do amanhã que e:

Este marco eterno de glór ia bra-
sileira~

Este monumento épico do mundo
moderno~

O mais alto monumento artístico
de urna raça e o atestado de que é ca-
paz um povo, possuído de energia e de-
terminação~

A construção de Brasilia, a epo-
péia deste século~ (Palmas)

E sem você, Oscar, Juscelino nao
teria partido da poesia da Pampulha
para as colunas artisticas do Alvorada
- a mais criativa concepção do pilar,
desde os gregos - carregando o entu-
siasmo e a confiança da Nação.

Ele foi, com você, o arqui teto de
um tempo novo.

Você foi, com ele, o amestrador
de esperanças novas.

Meu caro Juscelino:
Vemos hoje, no plenário da Casa

de nossos avós, os Inconfidentes, o
seu nome: Presidente Juscelino
Kubitschek.

Todos nós, mineiros da Provincia
inteira, sentimo-nos condôminos inva-
sores de sua grandeza.

Nem todos ternos a sua pac~encia
- essa marca garimpeira.

Nem todos ternos a sua coragem,
porque Deus o poupou do sentimento do
medo, ausência que é característica
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dos vaqueiros dos sertões isto por
certo você, Juscelino, herdou daquela
mulher sertaneja, temperada nas vi-
cissitudes da vida, nos sofrimentos e
nas dificuldades - a vontade indômita
de vencer e de ser:

D. JúZia Kubitschek de Oliveira.
E poucos, pouquissimos de nós,

ternos a sua alegria, exposta na bela
voz de baritono por estes caminhos
gerais de Minas, com sua invariável
saudação, que repartia a todos, o nos-
so quinhão de intimidade:

A própria imagem daquele tempe-
ramento romântico o boêmio, poeta,
bandeirante, seresteiro, tropeiro e
caixeiro-viajante:

João césar de oliveira.
Mas o que ternos de melhor, corno

gente, você o tinha em exagero.
Você era o seresteiro de Dia-

mant ina, e o inconf idente de vi la Rica.
Você era o tropeiro de Minas

Novas e o faiscador de Rio Vermelho.
O "licurgo" do Triângulo, com-

prador de boiadas, e o agricultor da
Zona da Mata, o operário de Belo
Horizonte.

Juscelino, você era gente.
Juscelino, você era a gente.
E nós éramos com você.
De repente, perdemos a nossa

identidade. Não deixavam que você
fosse, corno não deixavam que nós fôs-
semos:

Para golpear o Brasil, era pre-
c~so que golpeassem Minas.

E corno golpear Minas,
pear Juscelino?

Até hoje nao disseram por que
29



lhe cassaram os direitos políticos.
Ate hoje não disseram por que o

convocaram ao vexame (que supunham in-
fligir-lhe) dos interrogatórios.

Até hoje não explicaram por que
o empurraram ao exilio, que você aban-
d~nou, pelos riscos do retorno, porque
nao podia ficar longe da sua terra e
da sua gente, gozando de um conforto
material que o seu imenso pres tigio
no estrangeiro garantia, enquanto
aqui, os trabalhadores sofriam o ar-
rocho salarial; os intelectuais se
submetiam ã censura; a mortalidade
infantil crescia; a dignidade era
corróida pelo prêmio aos delatores e
enriquecimento dos torturadores. ir-- ,
maos nossos sofriam no submundo das
prisões, mui tos banidos, desaparecidos
e torturados, enquanto subsidiava-se
aos empresários incompetentes e
corruptos.

Você voltou, voltou com a cabeça
erguida, elevada como os cimos da Ser-
ra de Diamantina. A todos, você olhou
nos olhos, com a grandeza do perdão.
Perdão que foi sempre o seu apanágio,
pois na rebeldia de Aragarças e Jaca-
reacanga você respondeu imediatamente
com anistia, ampla, geral e irrestri-
ta -- demonstrando nunca partilhar do
ódio, mas sempre partilhar do amor.

Só os grandes são capazes de
tamanho perdão.

_ Você voltou, e estava conosco,
ate que a morte o levasse, ollsado,
alegre, querendo estar em todos os
lugares, porque queria estar no cora-
ção de todos nós; tomar a tijelinha
de café ralo em todos os barracos ,
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subir em todas as jaboticabeiras,
participar das tertúlias de inteligên-
cia em todas as academias, ser medico
em todos os hospitais, tanger todos
os rebanhos, faiscar em todas as
grupiaras.

E você, agora, Juscelino, elei-
to do Eterno e no eterno, está com to-
dos nós, neste momento de amanhecer,
de nosso amanhecer, que se e possivel
pelo seu exemplo, so será construído
porque herdamos a sua colher de pedrei-
ro, o seu compasso de arquiteto, o seu
termômetro de amor, a sua cruz de fé.

Queremos que você es tej a conosco,
neste plenário.

Você aqui já estava, mas marcamos
a sua presença com esta placa
denominativa.

E para descerrar esta placa,
Juscelino, outra pessoa não poderia
ser, que aquela que foi sua compa-
nheira heróica, participante dos gran-
des momentos historicos deste País.

Aquela que foi sempre o seu aca-
lanto, sem a qual você não teria for-
ças para sobrepor-se aos temporais.

Aquela que foi sempre o seu amor,
o seu carinho, onde você buscava, nas
horas de desalento, a inspiração da
luta, do sacrificio e da resistência.

Ela aqui está, Juscelino a
sua companheira:

D. Sarah Lemos Kubitschek.
Que com suas filhas, Márcia e

Maris tela, recebe nossas homenagens.
Oxalá você, Juscelino, nos

oriente principalmente agora que es-
tamos numa encruzilhada. Nos oriente
para que sejamos dignos de ser seus
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condidadãos, nesta Província de Minas
Gerais, que antes de você deu-nos ho-
mens corno Teófilo Otoni, Bernardo Pe-
reira de Vasconcelos, Artur Bernardes
e Milton Campos.

Estej a sempre conosco, Juscelino.
Neste instante de abertura demo-

crática, de reformulação partidária,
quando a Nação procura o reencontro
com seu povo, e quando todos nós pro-
curamos o grande momento de conciliação
nacional, seja, Juscelino, o nosso
guia, o nosso orientador por estes
caminhos das Minas e dos Gerais, ave
divina a nos mostrar o glorioso des-
tino, a estrela mágica a nos mostrar
o porto seguro das glórias imarcescí-
veis e eternamente duradouras.

Você, Juscelino, foi sempre e-sera sempre um exemplo de homem; ho-
mem sim, meus senhores, não no seu
complexo intraduzivel, mas, nas peças
fundamentais que constituem todos os
seus caracteres. Os grandes homens
não se 1imi tam nem ao tempo, nem ao
espaço. Suas memórias atravessam os
milênios, sulcando eternamente
as areais movediças da História.

Muito obrigado. (Palmas).
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Falo desta tribuna, pela segun-
da vez, sobre o Presidente.

Hoje, participando de solenida-
de em que se da o nome de Presidente
Juscelino Kubitschek de Oliveira ao
Plenario desta Casa.

A primeira vez, com voz embar-
gada, em 23 de agosto de 1976, na re-
união ordinaria daquela segunda-feira,
ã noite, depois de uma viagem tormen-
tosa, vindo de minha terra natal. Os
Anais desta Assembléia. registram as
minhas palavras. E eu disse, ao termi-
nar o meu pronunciamento, espontâneo
e sincero: "Espírito aberto, sempre
vol tado para os ideais democráticos,
Juscelino Kubitschek soube perdoar
seus adversarios mais ferrenhos, bus-
cando sempre a união das forças repre-
sentativas do povo brasileiro em torno
dos ideais maiores da Nação. Democra-
ta; tolerante, paciente, humano, cul-
to, bondoso, conciliador, foi um es-
tadista; e na memória de nossa Histó-
ria permanecera sempre como uma das
figuras mais expressivas, majestosas
e gigantescas. Como uma das maiores
de nossa Patria".

Hoje, quase três anos após, co-
movido e emocionado, ainda com a alma
extravasando, mas com a razão ditando
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as minhas palavras, vislumbro e Ja
tenho a premonição de certa paz, sere-
nidade e tolerância pairando sobre nos.
É que o Presidente permanece conosco.
E, sob a inspiração daquela figura ex-
traordinária, singular, exponencial
da vida pública-desta Nação, nos tra-
balharemos dialogando, debatendo e
porfiando em favor do povo de nosso
Estado.

Diante disso, sinto. mais uma
vez, que, em admirável processo sele ti -
vo, a Historia vai impondo relevo à-
quelas figuras que, realmente, se dei-
xaram marcar pela genialidade ou fo-
ram tocadas pelo poder de planej ar e
criar e, num plano maior, de servir
dedicadamente à comunidade. são as fi-
guras que fulguram com obras que pas-
sarão engrandecidas ao futuro e que
conquistaram a admiração de seus con-
temporâneos e serão tidas comomode-
los nos tempos que hão de vir. Pou-
cos pertencem a esse tipo de autênti-
cos lIderes, que comandam porque lhes
pedem e aceitam as diretivas. Surgem
excepcionalmente. E, de maneira tam-
bém excepcional, erguem-se às altitu-
des que os fazem imortais.

Juscelino é a sIntese da alma
de todo o povo deste PaIs. Sua imagem,
como homeme como polItico, é reveren-
ciada neste imenso Brasil, onde não há
rincão, planIcie, planal to, grota e
montanha que não tenha sentido o eco
de sua palavra de força, o brilho de
seu talento, o seu espIrito, a quali-
dade e a aptidão de seu caráter e per-
sonalidade marcantes.

Acima de siglas, divergências,
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malquerenças, desentendimentos, paira,
à unanimidade da pátria, como o gran-
de mineiro, o notável brasileiro con-
dutor maior de sua gente.

Das terras novas que ele fez
nascer neste grande PaIs, surgem nos-
talgias, pesares de opiniões, mágoas
de erros cometidos, e choram-se sau-
dades.

A Nação, quando fala em Jusce-
lino, reconcilia-se. Houvera tudo e
houve. Agora, o bom povo brasileiro,
a boa gente mineira já sabe sorrir e
apertar as mãos, movidos ao simples
soar e pronunciar destas palavras má-
gicas e mIsticas: Juscelino Kubitschek.

As palavras inspiradoras do
grande Presidente -- conciliação, to-
lerância, anistia e bondade são,
hoje, a senha, o caminho, a trilha
mais fácil dentro de nossa Federação.

ImpossIvel é sintetÍJ:ar tudo que
J a se disse sobre o Presidente. Nunca,
tão cedo, um homempúblico foi julga-
do emsua obra polItica, e, desmentindo
a afirmativa de que so outras gerações
podem julgar com isenção, obteve o ga-
lardão de heroi nacional. Para orgu-
lho de nos mineiros. Para orgulho de
nos homens públicos, que buscamos,
esquadrinhamos, revistamos e persegui-
mos os ideais que ele alcançou e o
fizeram tão venerado e que foram, por
alguns momentos, esquecidos -- Demo-
cracia Plena e Liberdade.

Que coerência, em suas palavras
nucleares, em pronunciamentos afirma-
tivos e definitivos~

Em27 de janeiro de 1955, can-
didato do ex-PSDà Presidência: liA du-
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raçao de minha candidatura está con-
dicionada ã duração da própria demo-
cracia em nossa pátria".

Em princípios de 1964, na con-
venção do ex-PSD, como candidato ã
Presidência nas eleições não realiza-
das de 1965: "Não devemos confundir a
bandeira da reforma com a reforma da
bandeira".

Sempre a democracia como impul-
sionadora e empuxo de seu patriotismo;
sempre a liberdade como condicionante
para sua ascensão e inspiradora
da sua luta.

Como falar ou descrever suas ca-
minhadas? Como dizer o que todos J a
sabem?

De que forma deixar patente que,
com efeito, o Brasil foi buscado e
conquistado, quase em sua inteireza,
durante aqueles anos em que exerceu a
chefia do Estado? É do nosso tempo.
Que são decadas? Não alterou as nossas
fronteiras, mas palmilhou o nosso ter-
ritório. A grandeza da terra, a ufania
do gigantismo da Pátria, começou a se
tornar realidade graças ã sua criati-
vidade. Havia em nossa infância e
adolescência, Oeste e Norte para ser
cantado e festejado, e hoje há Oeste
e Norte já pisado, trilhado, descober-
to e integrado.

visão do futuro, no Brasi 1 in-
tegral, povoado e percorrido, mas que
sem sua ação e vontade não viria. Pre-
monição do destino grandioso desta Na-
ção e consciência que sua ação era ur-
gente, necessária e definitiva.

Transformou a silhueta deste
País, irradiou por todos os confins a
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sua personalidade contagiante; minei-
ro-brasileiro, lúcido, otimista, cora-
joso e tolerante.

Parlamentar, pela decidida von-
tade de milhares de coestaduanos, le-
vou para a Câmara Federal o entusias-
mo de quem jamais se deixou abater pe-
lo pessimismo, de quem conhecia as
potencialidades de sua terra e de sua
gente e, quer no plenário, quer nas
comissões, já indicava a firmeza de
convicções e o dirigente que viria
mudar o próprio curso da História
Nacional.

Na Prefeitura de Belo Horizonte,
terçou armas com problemas difíceis
e, a cada um, no momento oportuno, da-
va a solução almejada por ele pelo
povo. Mas não ficou aí. Foi mais lon-
ge. Sonhou com uma grande Belo Hori-
zonte e um conjunto arquitetônico e
mesológico que fizesse da. Pampulha o
marco inicial de uma era de incontido
progresso e modernização da Capi tal.

Seu nome e sua obra o lançaram
no cenário estadual como esperança
de uma renovação que levasse Minas a
alcançar índices, ate então desconhe-
cidos, de audácia industrialista, de
fecundidade agropecuária, de expansão
comercial, de crescimento cul tural, de
maior eficiência no setor de saúde e
de educação, de vitórias no fundamen-
tal terreno da energia e transporte.
Era um novo estilo de governar. Os Pa-
lácios da Liberdade e das Mangabeiras
eram, para o Governador, apenas pouso
de descanso ou de contatos indispensá-
veis com a família, secretariado, os
visitantes e os colaboradores imedia-
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tos ..Juscelino estava mais no interior,
conhecendo e solucionando os problemas
das regiões. Era o dirigente sentindo,
em toda sua plenitude, o que pensava
e desejava o sofrido homemmineiro.

Daí sua candidatura ã Presidên-
cia da República, que o Brasil recebeu,
apesar da oposição"de correntes diver-
sas, comocerteza de que teria, na che-
fia da Nação, aquele que era o espera-
do. E o País não se enganou. Ja na cam-
panha eleitoral Juscelino vivia a ân-
sia de dar ã sua Patria a grandeza que
sua genialidade dimensionava muito
maior que os otimistas julgavam possí-
vel. Veio a vitória e, na manhã do dia
seguinte ao de sua posse, o novo Presi-
dente passava a corresponder ã confian-
ça dos milhões que lhe deram conscien-
temente seu voto. E, daí por diante,
Juscelino empenhou-se numa tarefa que
trazia as caracteristicas de sobre-hu-
mana, mas audaciosamente tornada reali-
dade no dia-a-dia de seu Governo, que
destruiu, com estradas de dimensões
continentais, com a implantação da
indústria automobilística e a expan-
são dos setores da petroquimica e da
construção naval, do reaparelhamento
das forças armadas, da efetiva fnte-
riorização do progresso, da integração
da Amazônia e com o monumento de Bra-
silia, em pleno sertão, que destruiu,
repetimos, as peias que restringiam o
Brasil real e progressista ã sua orla
marítima. Umanova nação resultou do
governo desse mineiro que abraçou
com amor o Brasil e lhe deu a noção
concreta de como poderia transformar
em realidade seus ideais de poderoso
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e permanente desenvolvimento. E Jus-
celino ingressou para todo o sempre,
como gigante entre os gigantes, na
História deste admiravel continente
que a Providência Divina fez nossa Pa-
tria. Empagina de rara beleza, Tan-
credo Neves, ao falar nas homenage~s
que a Câmara Federal prestou ao Pres~-
dente, logo após sua morte, fixou es-
ta visão luminosa sobre o papel reno-
vadoramente grandioso de Juscelino:
"Ele foi um predestinado que soube cum-
prir comgrandeza sua missão. Ilu~tr~u,
enriqueceu e enalteceu sua Patr~a.
Dignificou o Povo. Prestigiou e opulen-
tou o patrimônio dos nossos princípios
sagrados. Sonh~u, l~tou e so~r:u pa~a
reduzir entre nos a area dos m~serave~s
e apaziguar o espirito revoltoso dos
que têm fome e sede de Justiça". "

Esse o esmaecido esboço daqullo
que o filho de Diamantina "realizou~ e
se ele, ainda quando afastado d~ v~da
pública, fazia pulsar o coraçao dos
brasileiros, se o ódio jama~s venceu,
em sua alma, a força do perdao, Jusce-
lino foi grande demais para seu tempo
e seu meio. E, porque, realmente, ele
reuniu emsi todos os valores expostos,
pertence ele, agora, ao m~ior tes~uro
humano que o Brasil poder~a possu~r e
jamais esquecera. A ele se aplica,
com exatidão, este notavel pensamento:
"Todas as gerações, todo o passado ~e
uma raça, se expandemnesses belos ge-
nios, que são as flores m~ravilhosas
duma raça. Esses gêni~s sao a verda:
deira gloria dessa naçao e todos, ate
o mais humilde, devem orgulhar-se de-
la; não aparecem por acaso nem mila-
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grosamente, mas representam o fecho
dum longo passado e sintetizam a gran-
deza do seu pov~ e da sua raça".

E outro nao foi o sentir de fra-
terno amigo seu, o saudoso Governador
Clóvis Salgado: "Se a economia está
na base das transformações sociais,
como quer o materialismo histórico
Juscelino, c~m sua ação pessoal, de~
m~nstrou, ma1S uma vez, que a inteli-
genci~ e a vontade do homempodem,
tambem, mudar o curso dos acon-
tecimentos".

Pertencendd, pois, a.essa linha
de heróis, ele pôde, com firmeza e sem
temer contestação, afirmar: "Aos homens
de bem que não me conheceram e aos mo-
ços de meu País, quero afirmar solene-
mente que a História de minha vida po-
lítica é simples e reta. E eu sou um
homemque só quero a ação e o trabalho
honesto, na verdade e na dignidade da
vida pública. Nada mais".

E com ênfase: "A glória de meu
governo foi manter o regime democrá-
tico, apesar de todas as tentativas
de todos ~s esforços para derrubá-lo":

Razoes, portanto, tinha Tristão
de Athayde, para dizer: "De sua passa-
gem pela Presidência, devemos tirar as
melhores lições políticas para o futu-
ro, se realmente queremos restituir ao
noss..? p~vo o seu_direi to a um regime
autent1Co e nao falsamente de-
mocrático".

Decidido a exilar-se, di~ia a um
amigo, já fora da Pátria: "Você me
aconse lhou a f azer do des terro uma pe-
regrinação, seguindo o exemplo de Rui
e de Nabuco.
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Reconheço a minha inadaptação a
esse gênero de vida e só o que ambi-
ciono é a oportunidade de vol tar a ver
o céu de minha terra, rever minha ci-
dade natal, ir ao lar de minha mãe,
ao convívio de meus parentes e amigos".

Era assim Juscelino, f i rme ,
equilibrado, mas também lírico e sen-
timental.

Fixou bemCarlos Drummondde An-
drade, neste texto lapidar: "Foi um
menino grande que sonhou coisas e as
realizou. Sentia amor por essa fasci-- .. - .naçao que nos 1nsp1ram os mag1cos, as
crianças inventivas, os homens que j a-
mais conheceram o rancor e que abrem
para a vida olhos de confiança e de
alegria".

Deixou Juscelino seguidores, li-
derados, admiradores e multidões nos~
tálgicas de sua presença.

A ação voltada para; o futuro,
mas ciente de que é no passado que o
presente vai assentar suas raízes.

"Agora ele pertence às Idades"
como Abraham Lincoln, em cujo túmulo
esta inscrita esta frase.

Umgrande pensador e doutrinador
-- Gustave Le Bon -- já afirmava há
decênios: "Umpovo é muito mais diri-
gido pelos seus mortos do que pelos
vivos; foi só com aqueles que a raça
se fundou. Século após século, os mor-
tos têm criado as nossas idéias e os
nossos sentimentos e, por consequen-
cia, todos os móveis da nossa conduta".

Nós somos assim produto de
nossos mortos, crenças, costumes,
idéias políticas, sonhos, sentimentos
e esperanças.
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Neste instante, Sr. Presidente,
no Plenário Juscelino Kubitschek
de Oliveira, permitam-me umahomenagem
especial a D. Sarah de Lemos
Kubitschek, companheira constante
do Presidente, vivendo de angústias
comuns, tensões profundas. Comalen-
to, determinação, firmeza, participan-
do dos júbilos e tambem das amarguras,
que as injustiças e incompreensões le-
varam o grande homem público a per-
correr. Relata ilustre homempúblico
de nosso tempo, falando de Juscelino,
que "ele se casa comumajovem de bri-
lhante inteligência e ardoroso tempe-
ramento".

E recebendo esta dama exemplar,
do Presidente João Figueiredo, que
escala e avança em direção à democra-
cia plena que todos colimamos e alme-
jamos, um terreno onde será erguido o
museu de Juscelino Kubitschek, afir-
mou com nobreza e dignidade que "foi
um gesto generoso e grandioso do Pre-
sidente Figueiredo".

Estas as palavras, Sr. Presiden-
te, que, em homenagemao grande brasi-
leiro que hoj e empres ta seu nome ao
Plenãr io maior do povo do Estado de
Minas Gerais, pude, comvisível emoção,
que deve marcar a minha face, proferir
e pronunciar, por delegação da Bancada
da Aliança Renovadora Nacional
nesta Casa.

Agora Juscelino pertence
às Idades. (Palmas).
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Honrado coma delegação da nossa
bancada da ARENAno Congresso Nacional
para reverenciar a memória daquele que
sem dúvida alguma ficou marcado inde-
levelmente na História como um dos
maiores brasileiros, comos mais rele-
vantes serviços prestados a esta pá-
tria, não poderia furtar-me à oportu-
nidade de lembrar aquele que conhecemos
quando Presidente da República e mais
de perto reverenciar aquele que, como
Governador de Minas, como Prefeito,
como Senador, soube honrar e dignifi-
car a política brasileira.

Gostaria de lembrar aqui que em
uma oportunidade tive a honra de saudar
o eminente Presidente Juscelino
Kubitschek, quando aquele homem pú-
blico, com a visão do futuro, criou e
imaginou a Operação Panamericana, em
uma solenidade do Dia das Americas,
pronunciou uma belíssima .conferência
em que imaginava o Continente Ameri-
cano de uma forma que todos nós gos-
taríamos de vê-lo constituído e que
pregava, já naquela oportunidade, medi-
das e poli ticas que viessem evi tar o
caos como o que hoj e presenciamos na
Nação amiga da Nicarágua. Profunda-
mente democrata, de profunda sensibi-
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lidade humana,. Juscelino Kubitschek
teve a visão profetica da necessidade
de conquistar o Brasil, de ferir as
suas entranhas, de levar o desenvol-
vimento para o interior, de deixar o
litoral, de criar Brasília, de implan-
tar a indústria automobilística, de
criar oportunidades para que os jovens
do Brasil tivessem condições de vida
na epoca atual. Foi um professor. Foi
um aluno. Foi um homem que ao deixar
o Brasil por contingências políticas
o fez sem magoas. Alguns amigos seus,
com os quais conviveu em Lisboa, me
diziam, D. Sarah, da sua humildade ao
vol tar ao "Cafe" aonde estivera como
Presidente da República e aonde volta-
va, não como um exilado, mas como um
desterrado por si mesmo e que ali di-
zia do seu incomensuravel amor pela
terra, da necessidade que sentia de
voltar ao seu povo, de voltar a este
povo que jamais o esqueceu e que jamais
o esquecera, deste povo mineiro que
tem a honra e a coragem de reverenciar
o seu ídolo que permanece vivo e se
mantem como um exemplo para as geraçoes
futuras.

Gostaríamos, em nome da nossa
Bancada, de deixar o nosso prei to de
homenagem e o nosso respeito e a nos-
sa admiração pela extraordinaria obra
construída em favor do Brasil e a cer-
teza de que, onde n~s vivermos, procu-
raremos seguir os seus exemplos e os
seus passos; onde n~s estivermos, pro-
curaremos reverenciar a sua mem~ria.

A Juscelino Kubitschek de Oli-
veira, o grande Presidente, o grande
político, o grande humanista, que
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soube perdoar a todos e a tudo, num
dia como o de hoje, um dia depois de
ter sido apresentada a anistia, por
S.Exa. o Presidente João Batista de
Figueiredo, a nossa gratidão. Não po-
deríamos deixar de dizer do quanto
estaria ele feliz se estivesse aqui
para ver o desarmamento dos espíritos
de nosso País, para ver a reconcilia-
ção nacional, D. Sarah e sua família.
Mas ele esta lã no alto, bem no alto,
nos protegendo com seus fluidos posi-
tivos, no sentido de que este País,
irmanado no mesmo espírito de paz e
grandeza social, possa construir o
seu destino. (Pal.mas)
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Liberdade, liberdade, entre
tantos que te trazem na boca sem te
sentir no coraçao, eu posso dar o
testemunho da tua identidade.

Autoridades, familiares do nos-
so eterno Presidente, povo destas Mi-
nas Gerais, povo deste Brasil, que se
acotovela nas galerias, Minas, este
Brasil.

Hã homens que parecem que atra-
vessam o Cosmos e, de lã, arrancam a
força e a luminosidade para, na traje-
toria de suas vidas, imprimir o dolo-
roso parto do progresso na conceitua-
ção da Raça Humana. Juscelino repre-
senta essa força que as gerações per-
passam e trazem no ambiente, corno o
de agora, multivariado na sua essên-
cia, perguntas em cada urna de suas
cabeças, sentimentos em cada um dos
seus coraçoes. E esta Patria por ele
imaginada assemelha-se ao estatuario
que apanha urna pedra dessas toscas,
bruta, negra e informe. E torna o maço
e o cinzel na mão, desvenda-lhe a ca-
beleira, rasga-lhe os olhos, molda-lhe
as faces, torneia-lhe o pescoço, abre-
lhe a boca, estende-lhe as mãos, di-
vide-lhe os dedos, aqui reclama, ali
retoca, e fica quase um homem perfei-
to, quase um santo que se pode pôr no
altar. E este homem, tornando esta pã-
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tria em toda sua mul tivariada forma-
çao, do Amazonas com a sua cabeceira
esverdeada, dos trigais d~ Sul, com a
soalheira do Norte, com as jazidas
deste rincão, imprimiu aquilo que re-
putamos a maior obra deste Brasil.
Alegria de ser brasileiro, alegria de
sentir a grandeza da pátria, num ges-
to às vezes esquecido.

Nós, os brasileiros, antes de
Juscelino Kubitschek, não tínhamos na
nossa formação a vaidade de ser cam-
peão. Olhávamos as outras nações com
uma pequene~ submissa. Mas, no dia em
que Maria Esther Bueno deu a primeira
raquetada, vencendo e tornando-se
campeã em Wimbledon, numa prática que
não era nossa, ali se sentira, no ges-
to do eterno Presidente, o próprio
campeonato da brasilidade de cada um
de nós.

E se assim revelara, trazendo
para o Brasil e ~arcando indelevel-
mente com a sua açao e com a sua pre-
sença, a figura histórica do Líder,
não aquele da França antes da Basti-
lha. Aqueles eram apenas fugazes como
as manhãs de abril, transitórios como
a beleza das rosas de Palermo. Mas o
líder que reside na filosofia de vida,
que reside na alma que nos tutela de
geração em geração, numa caminhada
cada vez maior.

E a gente sente, eterno Presi-
dente, e a gente sente, D. Sarah, que
este País, na grandeza, na sua fenome-
nal grandeza, cantada nas obras de
nosso sempre Presidente, há que se
vestir, há que se sentir, de momento
a momento, que nao apenas há a buscar
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a saudade do mar por nao beijar Minas
Gerais. Não há apenas sentir o entar-
decer do Planalto, como que a terra
querendo abraçar o horizonte, num
acorde uníssono, num abraço celestial.
E apenas buscar, dentro da alma huma-
na, a continuidade de um otimismo
pregado: E neste momento, mais do que
nunca, o Brasil inteiro, não apenas
reverenciando-se, completa-se neste
ideal de Juscelino Kubitschek de
Oliveira. (Palmas).

Se se completa essa ânsia cívica
de vol tar a ser uma pátria nossa, de
todos os brasileiros, apanhada aqui ou
ali, nas suas dificuldades cotidianas,
mas certos e convictos de que uma li-
derança perfeita, de que uma liderança
estratificada no sofrimento de um ho-
mem cantado por todos, mas às vezes
não imitado pela maioria, há de soer-
guer a brasilidade de todos nós.

E eu senti, como cada um houvera
de sentir, se as luzes alumiaram a
sua vida por inteiro, se as glórias
marcaram a sua passagem na Terra, um
dia o Brasil vestiu de luto. Pelas es-
quinas escuto violões em funerais,
choram bordões, soluçam todas as ri-
mas, numa melodia imortal.

Este cantar e este sentir, nes-
ta hora, a sua companheira assiste
destas Minas e deste Brasil. E foi
nesta companheira, sempre admirada
pelo Brasil e pelo mundo, que agora,
com seus familiares, poderíamos, tenho
a certeza, avocarmos na mulher brasi-
leira, uma presença, outra vez, a
atitude e as atividades democráticas
nesta pátria. (Palmas).
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Mulher lâmpada, ardente de dese-
jos do templo milenar das ilusões, em
torno do seu fulgor almas palpitam e
fervem os corações.

Mulher, princípio e fim, verso
e reverso, esplêndida maravilha das
sete maravilhas do universo. Mulher,
festa da vida, urna'esposa, urna mãe e
urna filha. E aí, neste cantar, nós, a
poesia, que era a alma de Juscelino
Kubitschek, trazemos a música que era
o seu coração. E neste silêncio enfei-
tado de sons, trazemos novamente can-
tando, alto e bom som, urna homenagem
que é a maior obra de Juscelino
Kubitschek de Oliveira, ha de ser res-
peitada agora, neste Brasil: a alegria
pela vida, a alegria de ser brasilei-
ro. E se batem as cordas do nosso co-
ração, para, numa sinfonia de amor,
numa anistia irrestrita da alma bra-
sileira, abrirmos do Atlântico aos
nossos interiores, certos de que esta
liderança, urna vez mais, se fara pre-
sente por Minas, pelo Brasil, pelo
coração, pela alma, pela saudade ~mor-
tal do grande líder. (PaZmas).
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EM NOME DOS REPRESENTANTES DE MI-
NAS GERAIS NO SENADO DA REPOBLICA.
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Estamos participando de um gran-
de momentoda história política de Mi-
nas Gerais. O nomedo inolvidavel Pre-
sidente Juscelino Kubitschek de oli-
veira, por decisão unânime da nossa
Assembléia Legislativa, e dado ao seu
imponente e majestoso Plenario.

Esta e daquelas homenagens que,
se exaltam e consagram aqueles que as
recebem, elevam e exaltam os que as
promovem.

Poucos locais, como estl=, em to-
do o Brasil, estão indicados para ser-
vir de pedestal ã glória do grande mi-
neiro, ostentando-a perenemente diante
da nacionalidade e proj etando-a para
a eternidade do nosso destino.

Esta e a Casa do povo mineiro,
que ele encarnou nas mais altas vir-
tudes de inteligência, civismo e ope-
rosidade, que ele serviu com abnega-
ção exemplar e se devotou cominexce-
dível patriotismo e a quem amou com
a fe obstinada dos iluminados e a un-
ção acrisolada dos predestinados.

Esta casa, alem do mais, e a c~-
dadela invulneravel da perenidade dos
ideais profundamente mineiros do di-
reito, da liberdade e da justiça, que
sintetizam numa so palavra a razão de
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ser de nossa exist~ncia digna, culta
e nobre -- Democracia.

Enquanto eles pulsarem no cora-
çao de nossa gente, este Plenário vi-
brante e altivo existirá para recolh~-
los nos seus Anais, transmiti-los as
gerações futuras e cultuá-los nas aras
sacrossantas dos nossos valores
eternos.

Eles podem e não raro, para des-
graça nossa, o temos verificado, se-
rem eclipsados pelas densas brumas da
viol~ncia, ofuscados pelos vendavais
do arbítrio, abatidos e combalidos pe-
las agressões da força, mas ressurgi-
rão sempre mais fortes e belos nas au-
roras redentoras de cerimônias como
esta, que valem como um solene jura-
mente de todo um povo de jamais trair
e faltar a dignidade de sua consci~n-
cia histórica.

Esta Casa cerebro e coraçao
do povo mineiro -- sismógrafo de alta
sensibilidade dos movimentos de sua
alma, sacrário inviolável de sua hon-
ra, asilo inconspurcável de suas vir-
tudes impostergáveis, adquire hoje
uma dimensão nova, a de guardar no
seu recinto, como lâmpada votiva dian-
te do santuário da Pátria, o nome de
um dos maiores dos seus filhos, que a
engrandeceu, dignificou e ampliou o
seu conceito na admiração dos povos
civilizados. Os homens públicos de
Minas t~m isto de singular: não se
tornam arrogantes e fátuos no poder,
que não os perturba, porque o exercem
com elevação, serenidade e zelo. Tam-
bem, não se diminuem no ostracismo
que sabem arrostar com firmeza de âni-
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mo, inabalável a sua altivez e insu-
perável a sua dignidade. No poder pre-
ferem a persuasão a prepot~ncia, a sim-
plicidade as honrarias, o sacrifício
silencioso as manifestações ruidosas
da demagogia.

No ostracismo não se acovardam
e nem temem as humilhações ditadas pe-
la insensatez das perseguições mesqui-
nhas ou vociferadas pelo ódio insano.
Não concedem, quando ameaçados, um só
milímetro de seus direitos. Resistem,
mas não sucumbem; lutam, mas não se
entregam. Acabam sempre vencendo, ate
mesmo no acatamento dos seus adversá-
rios mais empedernidos.

Transige, mas não cede na honra;
contemporiza, mas não mutila os prin-
cípios fundamentais. Retarda, por pru-
d~ncia, o compromisso que nunca deixa
de cumprir.

É lúcido, isento, seguro nas suas
decisões, abomina a intolerância e tem
horror as manifestações da mediocrida-
de e dos sentimentos vis.

Honramo-nos, por isso mesmo, de
haver dado a Pátria, em todas as fa-
ses de nossa história, mártires, he-
róis e estadistas que contribuiram de-
cisivamente com a sua genialidade po-
lítica para a cons trução da nacionali-
dade. De Tiradentes a Juscelino
Kubitschek, eles v~m escrevendo os
instantes mais memoráveis de nossa
formação política, enobrecendo com seu
caráter a vida pública nacional e en-
riquecendo o nosso patrimônio moral
com os rasgos de sua bravura, talento
e sabedoria.

De Bernardo de Vasconcellos não
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se sabe quando ele é maior se na
luta sem tréguas em defesa da liber-
dade oprimida, ou quando se transforma
no paladino da ordem e da autoridade
ameaçadas de colapso, salvando a uni-
dade da Pátria, com a força de sua
poderosa mentalidade, ou ao se fundir,
com a fúria de demiurgo, às nossas
instituições livres.

De Honorio Hermeto, o inflexível
Marquês do Paraná, é difícil avaliar
quando mais se excedeu no serviço do
Brasil: se consolidando a nossa demo-
cracia emformação, sempre que coloca-
das em risco as suas instituições, ou
se concebendo e executando a política
de conciliação para restaurar a Nação,
estraçalhada pelos odios, desmorali-
zada nos seus partidos e aniquilada
na sua economia.

DeTeofi10 Otoni não se sabe qual
o momentode maior gr andeza de sua vi-
da bela, atribulada e agitada: se os
triunfos de suas campanhas populares,
carregado nos ombros do povo, ovacio-
nado e glorificado no poder, ou se
preso, algemado, vaiado e escarrado,
na sua caminhada a pé de Santa Luzia
a Ouro Preto, vencido, de armas na mão,
mas protestando contra o ato de força
que usurpara a liberdade de seu povo.

De Conselheiro Lafayete, sábio
e filosofo, jurista e estadista, custa-
mos a identificar nele se foi grande
na sua notave1 atuação política ou se
não teria sido maior na renovação de
nosso direito, a que rasgou amplos e
iluminados horizontes.

Do Visconde de Ouro Preto, se o
seu instante de maior destaque foi o
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Ministro que preparou com larga visao
a nossa Marinha para os dias sangren-
tos da Guerra do Paraguai, ou se f~i
a sua estupenda e heroica postura com
que soube cair coma Monarquia, deixan-
do-nos o exemplo de uma personalidade
incorruptível e indomave1, que a adver-
sidade não conseguiu abater e muito
menos amesquinhar.

Na República, é João Pinheiro,
o republicano por excelência, voltan-
do à atividade de humilde e modesto
oleiro, depois de haver alcançado as
mais altas posições, para a elas nova-
mente voltar, convocado pelo seu povo,
que confiava na fé imbatível do seu
ideal e na honradez sem trincas do
seu carater.

Arthur Bernardes marcou a sua
presença nas nossas lides políticas,
com a coragem de suas atitudes, a in-
trepidez de uma consciência que enfren-
ta sem temor os temporais das paixões
desenfreadas, preservando com a sua
inamo1gave1 energia a honra nacional,
sus tentando o pres tigio de sua autori-
dade e, sobretudo e principalmente,
assegurando o respei to à Consti tuição,
que jurava defender.

Antônio Carlos rompe, coma per-
cuciência do seu espírito divinatorio,
o estreito círculo de uma política
exaurida, nas deformações e anomalias
de uma vida pública, que entorpecia a
expansão cultural do país, desfra1dando
a bandeira da grande Revolução Brasi-
leira, a de 1930, que viria impulsionar
o povo brasileiro para as conquistas
de sua definitiva emancipação, em cujo
encalço não mais deixou de se empenhar.
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Esses alguns, e muitos poucos,
das centenas de vultos mineiros, mas
neles e apenas para exemplificar, re-
verenciamos todos quantos e são
muitos -- souberam honrar e opulentar
as nossas tradições.

Nessa galeria de notáveis, des-
taca-se Juscelino. Kubi tschek de Oli-
veira, o homem que trazia na forte per-
sonalidade o carisma fascinante dos
eleitos para os feitos marcantes do
seu tempo, estadista entre os maiores
de sua epoca, porque soube despertar
em indomável energia a consciência
do seu povo, traçando-lhe os caminhos
do destino, para edificação da grande
potência que em breve haveremos de ser.

Sabia lutar por seus ideais com
ânimo forte e imperturbável, sabia
vencer com bravura e generosidade, as-
sim como sabia perder sem desonra.
Obstinado nos seus propósitos, era
igualmente respeitoso das posições dos
que se lhe opunham. Ninguem mais hu-
milde na sua própria vi tória e nem mais
compreensivo' e humano na derrota dos
seus antagonistas. Constituiu-se em
exemplo bravo de tolerância, de conví-
vio fraternal e de compreensão políti-
ca. Todos os golpes que recebeu, ele
os recebeu com a grandeza de quem te-
ve sempre a inteligência e o coração
a serviço de sua pátria. Nenhuma vio-
lência mudou o seu temperamento, ne-
nhuma humilhação o humilhou, e, por
maior que fosse o ódio com que buscas-
sem feri-lo, permaneceu incapaz
de odiar.

A sua obra desafiará os tempos
que, longe de apagá-la ou diminui-la,
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mais nao tem feito que amplia-la na
sua perspectiva de quem, antevendo o
futuro, alicerçou-a no granito impe-
recível com que trabalham os gênios
da nacionalidade.

Ontem, negado, louvado e discu-
tido; hoj e, cercado do respeito e da
reverência de seu povo, dia virá que
o reconhecimento nacional, nos recan-
tos mais distantes do Brasil, derra-
mará sobre sua memória as bênçãos de
sua eterna gratidão.

Nesta homenagem comovente, bela
e de excepcional grandeza da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais, ela ante-
cipa esse porvir e interpreta, com ri-
gorosa fidelidade, como poucas vezes
o tem feito, uma justa, inarredável e
indeclinável reivindicação do povo
mineiro.

Nestas palavras, cumpro tambem
a delegação dos representantes de Mi-
nas no Senado da República. (PaZmas).
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o I SCURSO DE D. SARAH LEMOS KUB ITSCHEK

DE OLIVEIRA, VIOVA DO HOMENAGEADO.

67



A homenagem que esta Assembléia
presta ao Presidente Juscelino Kubits-
chek de Oliveira, dando-lhe o nome ao
seu Plenário, tem uma significação tão
alta, sobretudo nesta hora de resti-
tuição do País ã normalidade democrá-
tica, que eu me sinto inclinada a di-
zer que ela corresponde a um dos atos
dessa restituição.

A vida de Juscelino, que ele
próprio recordou nos quatro livros de
memórias que Adolpho Bloch o levou a
escrever, é um longo tirocínio demo-
crático, que culminou com a sua ascen-
são ã Presidência da República e a uma
das cadeiras do Senado, como represen-
tante do Estado de Goiás.

A harmonia dos poderes legisla-
tivo, executivo e judiciário, que ele
propugnou nas suas campanhas políticas,
foi por ele realizada na Prefei tura
Municipal de Belo Horizonte, no Gover-
no de Minas Gerais e na Presidência
da RepúClica.

De tal modo Juscelino se houve
nesses três postos de sua vida públi-
ca, como Prefeito, como Governador e
como Presidente, que não se lhe pode
argtiir um só f ato que pudesse sombrear
a limpidez de sua conduta admirável.
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Alguns dos ilustres parlamenta-
res que aqui se encontram, e muitos
dos ouvintes qu~ me distinguem com a
sua atenção, hao de recordar-se dos
primeiros embates de Juscelino quando
chegou ao Palácio do Catete. A hora
era de lutas, sobravam razões para re-
vol tas e ressentimentos, e foi pela
concessão da anistia política que ele
praticamente começou a governar.

Dele ouvi várias vezes que o pri-
meiro dever do Presidente da República
e o estabelecimento da concordia na vi-
da nacional. Sem paz não seria possí-
vel governar. Daí o seu cuidado em de-
sarmar os espíritos. So assim poderia
levar a bom termo o vasto programa de
metas com que prepararia o País para
a arrancada de seu desenvolvimento. E
isso foi possível num clima de ordem,
de respeito, de autoridade, de disci-
plina, em que cada um dos poderes do
Estado pôde ser exercido em plenitude,
com a perf ei ta liberdade dos cidadãos.

Certa vez, na intimidade do nos-
so lar, perguntei a Juscelino de que
era que mais se orgulhava, ao fim
do seu governo:

- Ter realizado minhas metas,
sem que ninguem batesse ã porta da
Jus tiça contra um ato meu foi a
resposta.

Foi no Legislativo que Juscelino
aprofundou a sua visão política do
Brasil, como representante de Minas
Gerais na Câmara dos Deputados. A câ-
mara constituiu para ele o aprimora-
mento do correto desempenho de sua
missao no Poder Executivo.

Digo missão, minhas senhoras e
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meus senhores, e sinto que digo bem.
Na verdade Juscelino exerceu o gover-
no de Belo Horizonte, o governo de Mi-
nas e o governo do Brasil com espíri-
to de missão. Ele sabia que tinha uma
tarefa a cumprir, comomissão superior
de sua vida, e tudo passou a existir
em função desse ideal supremo. Essa a
razão de não ter perdido um dia, uma
hora, umminuto na consecução dos ob-
jetivos que pretendia alcançar. Todos
os seus instantes estavam a serviço
de sua missão.

E essa missão, por mais premen-
tes que fossem as etapas a vencer, de-
veria realizar-se pelo consenso dos
poderes, na vigência plena da democra-
cia brasileira. Por isso, ao findar a
sua missão, Juscelino nos deixou tam-
bem uma lição - a mais bela, a mais
admirável, a mais perfeita que nos po-
deria deixar: a de que, no curso de
toda a nossa Historia, o período de
maior progresso e de maiores realiza-
ções e tambem o período da plenitude
de liberdade.

Já se disse que a gloria e o no-
me repetido. Dando o nome de Jusceli-
no a este Plenário, os ilustres repre-
sentantes do povo mineiro nesta Casa
souberam interpretar - estou certa -
o pensamento exato desse mesmo povo.
Esta Casa e tambem uma casa do Presi-
dente Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Sem ela, ele não teria governado
Minas Gerais como governou. E tudo
ele fez - com ela. A homenagemdeve-
ria ser dele para ela. E e ela que o
homenageia neste ato e neste gesto,
por força da concordância de ideais,

71



________________ 7_2 1 7_3 _

que identifica a Assembléia Legisla-
tiva de nosso Estado com o alto espí-
rito de quem soube servir Minas e o
Brasil com toda a sua inteligência,
todo o seu patriotismo e toda sua
energia.

Esta hora de paz, de concórdia,
de anis tia, é também hora de Juscelino
Kubitschek de Oliveira. Se não temos
neste momento a sua presença física,
temos a sua memória e o seu exemplo.
Ele não poderia estar ausente neste
instante de nossa Patria. E tem sobre-
tudo este sentido, nesta hora, a ho-
menagem que lhe presta esta Assembléia
e que eu agradeço, não em meu nome
pessoal, nem em nome de todos os de
minha família, mas em nome de nosso
povo, o povo de Juscelino.

Muito obrigada. (Palmas).

PRONUNCIAMENTO DO DEPUTADO JOÃO
NAVARRO, PRES IDENTE DA ASSEM-
BLEIA, ENCERRANDO A SOLENIDADE.
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Ao encerrar os trabalhos da pre-
sente solenidade, observo o cumprimen-
to de um dever que não se esgota nos
limites de uma simples praxe.

Ao pronunciar as palavras finais
des ta reunião, que congregou os nobres
representantes do povo mineiro, altas
personalidades do Estado e da Repúbli-
ca, parentes e amigos do grande bra-
sileiro cuja memória se reverencia,
eu nao es tabe leço apenas o termino
dos trabalhos de mais um dia, nas ati-
vidades da rotina parlamentar. Eumar-
co o final de uma eloquente manifesta-
ção da consciência civica do povo de
Minas Gerais. Eu selo a sequência fi-
nal dos atos por via d~s quais de-
monstraram os Deputados mineiros mui-
to mais do que o seu apreço pela figu-
ra do inesquecivel Presidente Jusce-
lino Kubitschek. Eu endosso a expres-
são de um sentimento que, centraliza-
do na pessoa de um homem, se estende
a todo um ideal de otimismo politico,
de convicção democrática, de esperança
e de fé patrióticas.

vivemos hoje ummomento históri-
co, marcado pela revitalização de al-
guns dos mais caros valores da brasi-
lidade, quando Governo e povo se dis-
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poem a percorrer os caminhos da convi-
vência democratica, na busca das solu-
ções possíveis para os problemas polí-
ticos, econômicos e sociais com que
se defronta a Nação brasileira. E não
poderia haver melhor oportunidade pa-
ra se aliar o cenario das decisões
políticas da Casa do Povo Mineiro ã
lembrança permanente do ilustre filho
deste Estado, que, rompendo os lances
de uma empolgante vida pública, ins-
creveu o seu nome nas paginas da His-
tória, sem se afastar j amais de suas
inquebrantaveis convicções de-
mocraticas.

Se, emminha carreira política,
o amor da causa pública me levou, por
vezes, a sacrifícios e a decepções,
não ê menos verdade que esse mesmo
ideal de servir meproporcionou também
o sabor revitalizante da vitória e do
esforço bem recompensado. Mas, entre
todas as alegrias da minha vida públi-
ca, nenhuma se compara com a satisfa-
ção indescritível que mevemda circuns-
tância de presidir esta solenidade.
Nenhumsentimento se me afigurou tão
confortador, como este que agora se
apossa de mim. Pois 'verifico que, no
momento em que a nossa Assembléia
atesta, ainda uma vez, pela homenagem
que presta a esse bomeminvulgar, o
seu apego ã ordem institucional, ao
respei to ao Direi to e ã Jus tiça, ã
certeza de que o caminho para o desen-
volvimento econômico e o progresso so-
cial ha que passar, necessariamente,
pelo exercício fecundo das praticas
da democracia, sou eu o seu Presiden-
te. Sou eu que, nos idos de 1955, en-
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cetava os primeiros passos da minha
atividade política, como auxiliar do
Presidente Kubitschek. Sou eu que, ao
travar meus primeiros contatos com a
realidade, a um tempo dura e emocio-
nante, da gestão dos negócios públi-
cos, j a pautava o meu trabalho pelo
impulso da presença dominante daquela
personalidade extraordinaria.

E hoje, com que satisfação eu
verifico que a reunião a que venho de
presidir reveste-se também da marca
indisfarçavel de uma tocante confra-
ternização de amigos. Umreencontro
de amigos na invocação da figura ímpar
de Juscelino Kubitschek de Oliveira,
a quem tive a ventura de conhecer e
de servir, pelas mãos de Osvaldo Peni-
do, também aqui presente.

Um encontro de amigos ao qual
nao falta a marca profundamente huma-
na do seu inspirador e que se manifes-
ta especialmente pela presença tão que-
rida de D. Sarah Kubitschek e suas fi-
lhas. Umato do Poder que, longe de
se expressar na frieza dos procedimen-
tos oficiais, explode no caudal de
sentimentos daqueles que o executam,
num reflexo inconfundível da fascinan-
te personalidade do Presidente Jusce-
lino, a um só tempo homempúblico e
ser humano, estadista e sentimental,
enérgico e tolerante, realista e so-
nhador.

Coma realização da presente so-
lenidade, os Deputados ã Assembléia de
Minas atestam mais do que o seu grande
apreço pela memória do saudoso Presi-
dente: eles reafirmam a insuplantavel
vocação democratica da gente das Mon-
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tanhas e a sua fe indestrutível no
futuro glorioso da grande pátria
brasileira.

Chegamos ao final desta soleni-
dade. A Presidência deseja expressar
os melhores agradecimentos deste Poder
Legislativo a D.Sarah Lemos Kubitschek
de Oliveira, aos seus familiares e às
autoridades e demais convidados, pelo
comparecimento que mui to nos honrou.
A Mesa da Assembleia e as Lideranças
da Aliança Renovadora Nacional e do
Movimento Democrático Brasileiro con-
duzirão D. Sarah Kubi tschek ate as es-
cadarias deste Palácio da Inconfidên-
cia. Levanta-se a reunião.

78

"

rNDICE

APRESENTAÇÃO

PROJETO DE RESOLUÇÃO N~ 674/76
(F a c - 5 ímil e) 3

RESOLUÇÃO N~ 1 828, de 15.6. 1978
(F a c - 5 imil e) 5

ABERTURA SOLENE •.•.•••.••.••.••••..••••.•••.•••••••• 7

COMPOS I çÃO DA MESA •.•••••••.••.••..•..••.•..•.••. 11

DESCERRAMENTO DA
PLACA COMEMORAT I VA .••••.•••.••••••••••••••.•..••. 15

DISCURSO DO DEP. GENtSIO BERNARDINO •• 19

O I SCURSO DO DEP. RONALDO CANEDO ••••••••• 33

O I SCURSO DO DEP. ED I LSON LAMART I NE •••. 45

O I SCURSO DO DEP. LU I Z LEAL .: •••••••••••••.••• 51

O I SCURSO DO SEN. TANCREDO NEVES ••.•.••.• 57

O I SCURSO DE D. SARAH KUB ITSCHEK ••••••••• 67

PRONUNC I AMENTO DO PRES I DENTE ••••••••••••• 73

79


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041

