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desfaça e seja também o ambiente de seus filhos, meus futu-
ros netos.

Nossa crença no futuro é a de que vocês se transformarão
em cidad~ã~sparticipantes, que vêem no próximo, até prova
em contrarIo, um possível amigo, para que todos possam viver
em. paz, sob as bênçãos de Deus e de Padre Eustáquio, e o
carInho do Padre Mário, que os batizou. Vocês vão escolher o
fut~ro, escolher a sua profissão. A vocês, filhos queridos, cabe
paVImentar esta estrada, que os levará ao seu destino.

Ao escrever este texto, vieram-me lágrimas aos olhos. De
felicidade. Vocês representam isto: a felicidade.

• HILDA E JOÃO

Homenagem à minha razão de ser

Apesar da vontade e apesar do pensar, que me leva ao
passado, tenho que fazer um breve retrato de minha mãe Hilda
Magon Moreira de Abreu.

Minha mãe era filha de imigrantes italianos que se estabe-
leceram em Juiz de Fora, no começo do século. Constituíram
uma empresa na rua Halfeld, perto do conhecido, na época,
Cinema Central. Meu pai Pedro Moreira de Abreu foi estudar
na Academia de Comércio de Juiz de Fora, tendo se casado
com minha mãe e, depois se transferido novamente para Belo
Horizonte. Veio também de Juiz de Fora minha irmã, Marília.

Após uma estada na casa de meus avós paternos, na rua
Espírito Santo, esquina com Gonçalves Dias, passamos a mo-
rar na rua dos Goitacases n° 52, no prédio que ficou conhecido
pela proximidade de uma churrascaria chamada Camponeza.

Minha mãe, pela habilidade que tinha e acompanhando a
moda da época, passou a produzir chapéus e arranjos para en-
feites femininos, ajudada Jempre pela minha irmã Lenice.
A irmã mais velha, Marília, casou-se jovem com o arquiteto
Raul Cirne; tiveram dois filhos, Otto e Gustavo, e a Lenice
teve três filhas, Isabela, Cristiana e Berta.



Minha mãe, com certeza, era dessas pessoas que conse-
guem, pela própria simpatia, conquistar amizades em diversas
classes sociais. Na época, para não incomodar, ela usava muito
o táxi. Eu tinha sempre notícias dela, através dos motoristas,
porque ainda que fosse o primeiro contato, ela se transforma-
va em amiga deles.

o último prédio em que ela residiu foi na rua Rio de Janei-
ro, entre Gonçalves Dias e Antônio Aleixo e, pela proximida-
de, freqüentei muito o Minas Tênis Clube, localizado a dois
quarteirões.

Antes de terminar, quero salientar que quando cursava a
Escola Preparatória de Cadetes de São Paulo, em desfiles de
Sete de Setembro, por várias vezes, via minha mãe de táxi
acompanhando até onde podia fazê-lo.

Minha homenagem a você,
Roberto Drummond

Celta vez você se referiu a mim como sendo o seu
"amigo de sonhos e quimeras". Como gostaria de ~ividir ~omv~c! ~s~e

sonho. Vocêfoi para mim "o amigo certonas horas 11lcertas. Vocee um-
co... /nsubstituíve/! Saudades.

Nossas saudades ...
Francisco Abel deM. Ferreira, João Sena Freire, Liszt Vianna,

Mário Fox Drummond, Plínio José Purezza, Eduardo Jt/endesc.uin:a-
rãesJr., Gilbelto Souza, Ézio Noronha, Cláudio BatTUfim Ftlho



Homenagem à Leila

Não poderei deixar de mencionar uma pessoa sem a qual
este livro não seria possível. A você, Leila, que idealizou,

sonhou e vislumbrou a elaboração desta obra. Tantas vezes
pensei em desistir de escrevê-Ia, protelar, sempre achava que
havia coisas mais impoltantes para serem feitas - ora um

terreno para olhat; um condomínio a ser construído, ora um
jogo do Atlético - e você trazendo sempre notícias, repottagens

recolhidas em arquivos e me fazendo voltar 110 tempo.
Foram quase oito anos! E você dizendo, vamos fazer, vamos

marcar uma data para o lançamento, que tal no seu
aniversárioP E o tempo passou. E vieram Gil César e Cristal,
logo depois João e Hilda ... E, agora, a notícia de que serei pai

novamente! E você, pacientemente, colhia informações para
deixá-Ias registradas. A você, Leila, taquígrofa que me

acomponhou na Secretaria de Estado de Assuntos
Metropolitanos, não poderia deixar de registrar

os meus agradecimentos.
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Personalidades decisivas na
minha história

• Gilberto de Oliveira Souza - "prefeitinho" do Estádio Ma-

galhães Pinto (Mineirão).
• Osvaldo Nobre - diretor da ADEMG, fundador e diretor

do jornal O Debate.
• Jorge Carone Filho - autor da Lei 1947 e 10 presidente do

Conselho de Administração do l\Jlineirão.
• Osvaldo Faria - comentarista de futebol e chefe da equipe

da Rádio Itatiaia.
• Fernando Sasso - transmitIU pelo rádio a última

concretagem da cobertura do Estádio, no dia 3/9/1965.
• Januário Carneiro - fundador e presidente da Rádio Itatiaia.
• José Flávio Dias Vieira - jornalista, presidente da AMCE,

membro do Conselho de Administração da ADEMG, onde

era o orador oficial em eventos.
• Jairo Anatólio Lima - jornalista, chefe de Esportes da Rá-

dio Inco1lfidência, por quem fui homenageado com faixas,
pela avenida Antônio Carlos, como "o homem de aço".

• Sérgio Ferrara - jornalista especializado em esportes; polí-

tico, foi prefeito de Belo Horizonte.
• Afonso Celso Raso - diretor da FUME, estimulou as com-

petições universitárias. Durante sete anos, foi diretor da
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• Ricardo Raso - engenheiro responsável, por mais de 15
anos, pelas obras de manutenção no Mineirão, de onde é
funcionário até hoje.

• José França - funcionário mais antigo da ADEMG, desde 1961,
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• Maurício Aleixo - prezado amigo, ex-presidente do Con-
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irmão Januário.

• Oswaldo Faria - além de amigo fraterno, presente na co-
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• Paulo Schettino - presidente da FUME e da FME
• Chico Maia - jornalista esportivo, meu companheiro na

Copa do Mundo de 1982.
• Roberto Abras - radialista e repórter de campo com atua-

ção na Rádio Itatiaia.
• Márcio F agundes - amigo, col unista do Hoje em Dia, por

quem tenho grande admiração.
• Fábio Doyle - amigo, diretor do Diário da Tarde de 1961 a 2006.
• Jáder de Oliveira - amigo, jornalista brasileiro, correspon-

dente da BBC de Londres, onde está até hoje, e grande
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Apresentação

Quanto vale um engenheiro?

Escravo das palavras, do pensamento abstrato e das
construções feitas no ar e sem substância palpável, con-
fesso que não só admiro como também invejo os enge-

nheiros.

Em primeiro lugar, eles conhecem a medida de todas
as coisas, a resistência dos materiais, a profundidade das
fundações e a qualidade do solo onde irão erguer as suas
obras imortais.

Ou seja, tudo aquilo que um escriba adoraria dominar,
para ingressar na Academia. É bem verdade que nem to-
dos os que estão lá realizaram obras imortais, mas isso é
mero detalhe.
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Gil César Moreira de Abreu

Não sei se os engenheiros escolhem a Engenharia ou
se são escolhidos por ela, mas que são seres humanos dife-
rentes da maioria, ah, isso eles são.

Que outro profissional é capaz de entrar na mata vir-
gem, cortando troncos com o facão e (mais do que ima-
ginar) apontar os lugares onde haverá, no futuro, uma
usina hidrelétrica, uma cidade inteira ou um estádio de
futebol?

É tolice afirmar que os engenheiros de obras são me-
ros cumpridores de ordens soberanas que outros estabele-
ceram, em determinado projeto.

Muitas vezes, é no campo de batalha que se decide a
viabilidade de uma obra, e não nos escritórios refrigerados
dos projetistas, que não estão livres de cometer graves
erros de cálculo.

Ainda hoje, neste nosso país urbanizado à força, há
territórios inexplorados, que os engenheiros irão desbra-
var, com a sua irreprimível compulsão para transformar o
mundo que encontraram.

Essa conversa vem a propósito do 40° aniversário do
nosso Mineirão.

2.8
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Muita gente já se queixou de que faltou grandeza às
comemorações. Esperava-se uma festa de arromba, um
jogo inesquecível, uma exibição de gala da seleção brasi-
leira, por exemplo. De preferência, com portões abertos.

Não aconteceu, paciência. Alguém deve ter se perdido
no meio do caminho.

o que não dá para esquecer é que o Mineirão só foi
inaugurado, na data prevista, porque à frente das obras
havia um engenheiro do tipo que mais desperta a minha
inveja de fazendeiro do ar.

Gil César Moreira de Abreu não foi apenas o constru-
tor do Mineirão, como ainda se diz por aí, mas o enge-
nheiro que fez tudo acontecer, o que é bem diferente.

Se dependesse exclusivamente do governador Maga-
lhães Pinto ou dos seus sucessores, talvez a obra ainda
estivesse se arrastando, preguiçosa, até hoje.

Há centenas delas por aí, para provar que o Estado faz
dessas coisas.

Gil fez do Mineirão o seu filho primogênito.

Durante o dia, à noite e muitas vezes varando a ma-
drugada, ele tocou o projeto, como se fosse obsessão pes-
soal. E era.



Gil César Moreira de Abreu

Quem diz que generais não ganham guerras é porque
não conhece o Gil.

Sua criatividade, garra e dedicação sem limites puseram
fogo no exército de trabalhadores e acabaram motivando o
próprio governador, que nunca foi amante do futebol, até
arrancar dele os recursos necessários à conclusão da obra.

Em síntese, Gil César Moreira de Abreu é exemplo
típico e simbólico dessa esquisita raça dos engenheiros,
que sai por aí mudando a paisagem e construindo novas
realidades.

Fotografá-lo, e à sua família, curtindo felizes o grama-
do do Mineirão, quarenta anos depois da epopéia, era a
melhor homenagem que se poderia prestar a um realiza-
dor. Foi um ato de justiça do Hoje em Dia.

Ninguém mereceu, mais do que o Gil, esse dia feliz.

Tião Alartins

Escritor e cronista do Hoje em Dia

PARTE 1

o Construtor de Estádios



EM CONCRETO, A MINHA

OBRA MAIOR.



• HOMENS CONSTROEM O SONHO: MINEIRÃO.

CAPÍTULO I

o Mineirão está pronto

Cinco de setembro de 1965. Cerca de setenta e cinco
mil vozes fervem no caldeirão do Estádio Magalhães Pin-
to. O público só não é maior pela desconfiança do povo
mineiro. Por causa dos jornais, principalmente os de fora
de Minas, o disse-me-disse nas ruas espalhou o medo de
que o estádio viesse ao chão. Quanta crendice, penso,
olhando o cimento sólido da entrada, em que caminho
passos cansados. Ainda ontem à noite, estava aqui, toman-
do as últimas providências. Conferi cada detalhe durante
toda a obra. Assegurei-me de que nada de errado poderia
acontecer. Apesar disto, a gritaria infernal me enche o pei-
to de angústia.
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Gil César Moreira de Abreu

Os abraços dos torcedores, entrando junto comigo, os
"Oi, Gil!", de gente tímida à distância ... Sou glorificado
por centenas de pessoas e sinto uma emoção tão grande
que pareço estar anestesiado. Dirigi, desde a primeira fôr-
ma, a construção deste estádio moderno, sonho de todos
os mineiros. O futebol de Minas não fabricará mais ídolos
para jogarem no Rio e em São Paulo. Cruzeiro, Atlético e
América, a partir de agora, podem ser empresas de fute-
bol. A renda do Mineirão vai sustentar tudo que espera-
mos do esporte mineiro.

Acabo de entrar e dirijo-me para os lugares marcados
ao lado das cabines. Convenço-me de que o público é um
pouco menor do que a capacidade do estádio.

As festividades para comemorar o fim da construção
começaram no dia 17 de julho, com todos os trabalhadores
responsáveis pela concretização deste sonho. Foram vári-
as cabeças de gado devoradas pelos quase 2000 operários.
Lembro desse dia, foi uma grande festa. Todos os jornais
noticiaram o discurso, feito aos operários e aos mineiros,
pelo governador Magalhães Pinto. Eu me emocionei com
o que ele disse e vi muitos respondendo, com sua expres-
são facial, aos elogios do governador. Direta, ou indireta-
mente, fomos todos nós, uma enorme equipe de enge-
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nheiros, especialistas e operários, pegando no pesado, que
pusemos este estádio nas condições de agora. O discurso
de Magalhães foi inflamado.

Logo depois de sua fala, eu disse duas ou três palavras,
mas o certo é que enfatizei, em nome do Conselho de
Administração e dos dois mil operários, que o Estádio é
uma prova da capacidade dos mineiros. A concretagem
havia terminado um dia antes, pois a turma do turno da
noite não deixou a obra enquanto não terminou tudo. Só
restou para a turma da manhã a fixação das cadeiras.

• • •
Para meu orgulho, o governador Bias Fortes me no-

meou, recém-formado em Engenharia Civil, o responsá-
vel pela construção. Quando fui jogador de basquete e
presidia a Federação Universitária Mineira de Esportes,
meus companheiros e eu lutamos, muito, muito, pela cons-
trução de um centro esportivo, em Belo Horizonte, por
acreditar no potencial do esporte de Minas. As escolas da
Universidade não queriam transferir-se para a Pampulha.
Àquela época, considerava-se o lugar muito distante. Um
centro esportivo lá, e um estádio, seria motivo para mudar
a opinião da estudantada. Agora, o Mineirão está pronto e o
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Gil César Moreira de Abreu

CEU caminha apressadamente. E foi concedida a mim a
responsabilidade de materializar um sonho de tanto tempo.

A imprensa esportiva do Brasil, todo esse tempo,
priorizava o Estádio Magalhães Pinto, nas páginas de fu-
tebol e nas matérias de capa. Alguns veículos faziam mui-
tos elogios, como aconteceu com a imprensa baiana. Eles
enviaram uma carta ao presidente da Federação Mineira
de Futebol, Francisco Côrtes, com cumprimentos pela
construção do Estádio, "uma obra que será motivo de or-
gulho para todos nós, brasileiros". O desejo de participar
das comemorações de inauguração não foi apenas mencio-
nado, mas praticamente uma intimação: "Fazemos ques-
tão de estar presentes na festa de inauguração (...)"

• • •
Agora, dia 5 de setembro, estou no cume da montanha

de emoções. Pouco antes das quatorze horas, na entrada
principal, foi realizado o descerramento das placas alusi-
vas à inauguração da obra. O governador entra em campo
acompanhado do seu chefe de gabinete, o coronel José
Guilherme, que, depois, foi presidente da Federação Mi-
neira de Futebol, enquanto me dirijo para as cadeiras re-
servadas para outras personalidades. Sento-me ao lado de

A Construção de uma Vida

Hélio Garcia, que me chama a atenção e pede para eu ir
ao centro do gramado, no momento em que Nlagalhães
Pinto entra em campo para cumprimentar os jogadores
mineiros e argentinos. A partida vai começar. As autorida-
des estão lá e o governador espera pela primeira partida
no Estádio Minas Gerais. Desço e, meio anestesiado pela
emoção, me aproximo. Mas não me lembro de nada, de
conversa alguma. É grande demais o que me rodeia. E eu
me sinto muito pequeno.

Dois dias antes do 7 de Setembro, dia da Independên-
cia, a festa começa com uma salva de canhões. A platéia se
agita. Poderemos ver nossos craques jogando aqui, em Belo
Horizonte. O jogo é entre a Seleção Mineira e o River
Plate, de Buenos Aires. A Polícia Militar, organizadora de
toda a majestosa festa, começa a exibir os cães adestrados,
ao som da música ritmada de sua banda.

A juventude sonhava com o estádio. Recordo que mui-
tos grupos de jovens nem chegaram a esperar pelo grande
dia. Fizeram jogos especiais para um público ainda mais
especial: os operários, antes do término da construção. As
estudantes da Escola de Educação Física tiveram seu con-
tato inicial com o primeiro lance construído, fazendo uma
bela apresentação para operários e técnicos. Agora a exibi-
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Gil César Moreira de Abreu

ção delas é uma atração no centro do campo. São moças
bonitas se exibindo. E isto me faz ver que o aparato que
construímos na Pampulha tem toda razão de ser. O cam-
po, com seu gramado verde, servirá para tantas apresenta-
ções, que eu vislumbro grandiosas, mas ainda não as posso
imaginar. Provavelmente grandes encontros religiosos ou
festivais.

Enfim, a hora de meu discurso. O medo sobre o que
falar é intenso. Não estou concluindo apenas o desejo iso-
lado de alguém. Este estádio é o sonho de todos os minei-
ros. A vitória de conseguir levar com êxito a construção do
campo não me deixa caber em mim mesmo. É orgulho, é
alívio, por ver tudo pronto. Há apenas dois dias, ainda se
faziam aqui as últimas concretagens.

Agora é a vez do governador Magalhães Pinto. Com cer-
teza comemora o resultado. Ele, Magalhães, merece tudo o
que está colhendo como dividendos pessoais e políticos.
Seu discurso excitado faz o público aplaudir fervorosamen-
te. Li o discurso, depois, no JJ;1inasGerais de 7 de setembro.
Ali, na hora, seria impossível lembrar uma só palavra.

"Meus senhores: Este Estádio representa a conti-
lmidade administrativa e a capacidade de meu go-
verno. Sua construção custou esforços e sacrifícios e
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devemo-Ia ao povo e a todos quanto - administrado-
res, técnicos e operários, sob o comando entusiasta de
Gil César Moreira de Abreu - colocaram seu traba-
lho e sua determinação para que a obra se concreti-
zasse em curto prazo. É o estádio mais moderno do
mundo. Será orgulho dos mineiros e do Brasil. Neste
momento de emoção, agradeçamos a Deus e
congratulemo-nos todos, sem divergências e polêmi-
cas estéreis.Pensemos 110 que o Estádio constituirá de
benefíciopara o esporte e a cultura física das novas
gerações. Que os nossos coraçõesse encham de alegria
e entusiasmo. Entrego a Minas e ao Brasil esta gran-
de obra, repetindo: o Estádio é do povo!"

• • •
Aconteceu um fato que precipitou o término das obras.

A construção havia sido interrompida, mas a Seleção de
Minas Gerais ganhara dois anos atrás, em 1963, o Campe-
onato Brasileiro de Futebol no Rio de Janeiro, em pleno
Maracanã. O curioso é que o juiz do jogo era mineiro,
Joaquim Gonçalves da Silva, que tinha o curioso apelido
de Joaquim Cocó, já que era "identificado" como atleticano
pelas torcidas adversárias. Ele voltou a Belo Horizonte no
mesmo avião da Seleção. E mais, subiu no caminhão do
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Corpo de Bombeiros com os jogadores, do aeroporto da
Pampulha ao Palácio da Liberdade, acenando para toda a
multidão que acompanhava os campeões. Os cariocas não
gostaram disto e pela imprensa estranharam: "Juiz da par-
tida junto com os jogadores?".

A taça foi entregue ao governador :Magalhães Pinto.
Ele me chamou: "Vamos acabar este estádio. O furebol
mineiro está nos mostrando que não pode continuar aban-
donado pelo poder público. Termine o estádio, faça o que
precisar" .

A palavra do governador foi decisiva. Ele entendia que
nós fomos campeões por uma união de capacidade e aca-
sos, porque não oferecíamos campos dignos aos adversári-
os. Nlas, terminar o estádio como? Não havia uma progra-
mação constante de recursos financeiros. Reuni-me com
minha turma de engenheiros e resolvemos nós mesmos
tocar a obra diretamente. Fizemos as concorrências de
material necessárias e assumimos a responsabilidade pes-
soal de pôr o estádio em funcionamento.

Vou me lembrando de tudo isto, enquanto o zunzum
do povo ressoa em meus ouvidos. Emociona-me agora a
homenagem que recebi três dias atrás, aqui mesmo na
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obra. Adelchi Leonelo Ziller, um jornalista exemplar, um
grande amigo e diretor da Rádio Guarani, armou com to-
dos os meus familiares, no saguão da imprensa, uma ho-
menagem a mim. Eu trabalhava tanto, que praticamente
morava no estádio. Estava tomando um banho, em uma
das banheiras de hidromassagem dos vestiários dos joga-
dores, quando, por volta das 21 horas, foram me chamar.
Sem entender o que estava acontecendo, respondi ao cha-
mado. Quando cheguei ao saguão, estava toda a minha
família, o pessoal mais chegado. Todos os primos, tios, por
parte de minha mãe Hilda Magon Moreira de Abreu, e
também por parte de meu pai, Pedro Moreira de Abreu.
Também minha esposa, Shirley Márcia Garzon. Todo mun-
do. Ziller fez um pequeno poema e inaugurou uma placa,
elogiando Magalhães Pinto e me incluindo. Consigo, ago-
ra rever os olhos de felicidade dos meus familiares, mui-,
tos deles ali pela primeira vez.

Há apenas dois dias, Oswaldo Faria e Fernando Sasso,
na madrugada do dia 2 para o dia 3, subiram até a cobertu-
ra da arquibancada, quando jogávamos as últimas pás de
concreto nas vigas de cobertura do estádio. E de lá, da-
quele lugar, com poucas luzes, a Rádio Itatiaia transmitiu
o encerramento das obras.
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Alguém me diz que Oswaldo Faria está transmitindo,
hoje, 5 de setembro de 65, todos os detalhes da festa,
desde as oito horas da manhã. Jairo Anatólio e sua turma
também. E três ou quatro rádios de São Paulo e do Rio.

Um dos homens da técnica da equipe da Rádio Itatiaia
tira a camisa. O calor é intenso. Tento pedir ao Osvaldo
Faria, que está numa das cabines, que o impeça, por causa
da grandiosidade do estádio e da solenidade da festa. À
distância, ele não me entende. Faço mímica, gesticulo, nada
parece funcionar. Por isso, ele pega o interfone da cabine e
comunica-se comigo, no meio do gramado: "Não grita, não,
meu irmão. Fale pelo telefone". Aceito a advertência, pego
o telefone para dizer o que quero. Ele entende e atende.
Mas pensem bem como eu estava: como pude me esquecer
de uma aparelhagem de comunicação tão essencial, se fui
eu mesmo que determinei que fosse instalada?

As comemorações contin uam. A torcida não pára e nos
emociona nesta grandiosa festa. Teremos ainda a bênção
do Estádio, desfile de colegiais, helicópteros, apresenta-
ção da Esquadrilha da Fumaça e dos pára-quedistas. Eu
me preocupo com este primeiro salto no gramado do cam-
po. É uma estréia para todos. Jairo de Miranda Costa, com
apenas 28 anos, "topou" o desafio. Nós já tínhamos uma
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noção de como seria o salto, mas com o estádio vazio. Ago-
ra, com cerca de 75 mil pessoas, é uma incógnita.

Não sabemos da influência das correntes de ar num
caldeirão de cimento. A apreensão é total. Mas o salto de
Jairo é belo e ele chega o mais próximo possível do centro
do gramado. A torcida o aplaude com o entusiasmo de um
gol marcado pelo time do coração. Vale a pena o registro: o
público pagante foi de 73.201 pessoas, segundo dados ofi-
ciais da ADEMG. Mas havia mais gente. Na época, não
havia um controle sobre o número total de convidados e
dos profissionais da imprensa envolvidos na cobertura do
evento.

Observo a festa, tudo dando certo. A folia foi garantida
em uma reunião no final do mês passado. Todos os órgãos
competentes se encontraram para proporcionar um dia sem
preocupações. A reunião foi realizada pelo Secretário de
Segurança Pública, lVlanoel 'Iàveira. Havia delegado, di-
retores do DETRAN, representante do Pronto Socorro,
da Guarda Civil e o comandante de Policiamento Ostensi-
vo da Policia Militar.

Ao final do encontro, ficou decidido que um policial
graduado ficaria a cada 500 metros, comandando cerca de
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800 homens que faziam a segurança, além do reforço de
motociclistas. Para a assistência médica, duas ambulâncias
na saída do Estádio. Policiais militares e da Guarda Civil
estão espalhados nas arquibancadas e nas gerais. Quem
comanda a operação é Marcos Boffa, usando da experiên-
cia da Polícia Militar.

o hasteamento da Bandeira Nacional Brasileira, patri-
otas que somos, emocionou a todos. O capitão da seleção
bicampeã mundial, Bellini, participa das comemorações e
vai acender a pira olímpica, após a primeira corrida em
volta de todo o estádio. Que cena: a revoada de pombos
marca o início da atração mais esperada do dia. Começa o
jogo da Seleção .Mineira contra a melhor equipe argenti-
na, River Plate.

O coração bate apertado, seguindo as jogadas no
campo. A grama é linda e verde. Uma das melhores do
mundo. A indecisão do goleiro Gani, de repente, traz aos
pés do jogador atleticano Buglê, não só o primeiro gol da
partida, mas o grito de milhares de torcedores vibrando
com a vitória. Foi melhor do que escutar Ó, A1inas Gerais,
cantado por cerca de 75 mil pessoas para comemorar a
festa do "Gigante da Pampulha".
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Penso que o estádio está sendo visto como sinônimo
de grandes públicos, que, por sua vez, vão representar
ótimas rendas, proporcionar aos clubes mineiros condições
de permanecerem com seus craques, comprarem outros.
Ele é um divisor de águas do futebol de Minas Gerais.
Toda a imprensa só fala nisto.

Procuro me lembrar da repercussão. Armando Noguei-
ra, em especial para a revista Foto Esporte, de dois meses
antes, já havia escrito que "os engenheiros mineiros, ten-
do à frente o jovem e dinâmico Gil César, sabiamente não
incorreram nas mesmas falhas do primeiro grande estádio
coberto do mundo - o Maracanã". Ele escreveu que tinha
de ser assim mesmo: "Se tenho um vizinho que constrói
uma casa com pequenos, porém visíveis defeitos, é incoe-
rente fazer outra construção com a mesma estrutura, repe-
tindo as mesmas falhas".

As pessoas saem do estádio. São tantas as saídas, que
não há tumulto. Olho com atenção o Gigante da Pampulha
e o povo que está saindo dele. Pego o carro e vou para a
tranqüilidade da casa de Edgar Leite de Castro, meu ve-
lho amigo da FUME, em Lagoa Santa. Durmo 16 horas
ininterruptas.
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• o MINElRÃO E OBRAS DO CENTRO ESPORTIVO.

CAPÍTULO II

Necessidade atendida

Na década de 40, com a Copa do Mundo de 1950 à
vista, Minas precisava de um estádio que comportasse mais
que 10 mil torcedores. Os campos em Belo Horizonte -
do Atlético, fundado em 1908, e o do América, que nas-
ceu em 1912 - não preenchiam as exigências mínimas de
conforto e segurança. Em 1921, o Palestra Itália foi funda-
do e também construiu seu campo. Mas, como os outros,
precário e de pequenas dimensões.

No final da década de 40, o Independência foi plane-
jado e construído para a Copa de 50, com o projeto de
comportar 40 mil pessoas, mas não suporta mais que 30
mil. Nunca atendeu ao sonho mineiro de ter um estádio
que fosse potência no cenário futebolístico do Brasil.
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Nesse clima, Gerardo Renault convidou-me para ser
diretor de basquete da FUME, Federação Universitária
Mineira de Esportes, isso quando eu era presidente da
Associação Atlética da Escola de Engenharia.

Na FUME, cheguei a Presidente e propus à nossa di-
retoria a criação de um clube universitário. A Federação
Universitária Mineira de Esportes foi o berço do Mineirão,
já que o embrião foi o projeto do Estádio Universitário,
com capacidade para 20 mil pessoas, que a UFMG queria
construir junto com Centro Esportivo Universitário - CEU,
naquela época só projeto também e que hoje se encontra
em frente ao Mineirão. O reitor, Pedro Paulo Penido, em-
bora a Pampulha, à época, fosse considerada distante, que-
ria que todas as escolas tivessem no CEU um espaço para
o desenvolvimento de esportes, e se convenceu de que
ele poderia ter um campo de futebol bem maior, para atra-
ir as escolas da UFMG, espalhadas pela cidade, para o
campus da Pampulha.

Logo depois do meu mandato na FUME, fui traba-
lhar na Diretoria de Esportes. Formei-me em engenharia.
Era 1957. Ao mesmo tempo, Jorge Carone Filho apresen-
tou seu abençoado projeto na Assembléia: queria fazer um
grande estádio em Minas. Nós, na FUME, tínhamos tam-
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bém nosso projeto, mas, depois de várias conversas, vimos
que poderíamos fazer parceria com Carone e, assim, dar a
todos o que tanto sonhávamos, um estádio. Em 1958, o
projeto da Federação Mineira de Futebol, dirigida por
Chico Côrtes, juntou-se ao nosso. O terreno a ser utilizado
no plano da Federação seria à margem da BR-3, onde ha-
via um Kart Clube. No meio de tantos projetos e esperan-
ças, havia uma convergência: Minas precisava de um grande
estádio.

O governador era Bias Fortes. O filho dele, "Biazinho",
foi o primeiro presidente da FUME, tendo como sucessor
Gerardo Renault. Biazinho tinha total envolvimento com
nossos planos. Marum Patrus, meu vice, conseguiu que
seu irmão, Sebastião Patrus, me apresentasse o projeto de
Jorge Carone, que legalizaria a construção do estádio.

Ainda estávamos no tempo em que os governadores
moravam no Palácio da Liberdade. Levei o projeto ao Bias
Fortes. Quem me conduziu foi seu sobrinho, Ray làmm.
Chegamos por volta das 6:30h da manhã e Bias ainda esta-
va de roupão. Recebeu-nos assim mesmo e Biazinho tam-
bém apareceu. Tomamos café com o governador e colhe-
mos o resultado que mais desejávamos: "Pode dizer ao
Carone para tocar o projeto, que eu vou aprovar". Na As-
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sembléia, Carone era o deputado que mais se interessava
por uma mudança radical nas condições precárias do es-
porte mmeIro.

Mas a UFMG, já com a Reitoria na Pampulha, tinha o
projeto do CEU e queria fazê-lo com a ajuda do Estado e
da União, que cederia o terreno, sem pagamento de alu-
guel, mas com o compromisso da UFMG de construir o
Centro Esportivo e, posteriormente, o Mineirinho. Real-
mente, foram realizados e são, segundo Carlos N uzman,
"uma espécie de complexo olímpico", mas subutilizado,
porque tem o estádio, o CEU, o Mineirinho, a lagoa para
esportes náuticos e a Escola de Educação Física da UFNIG,
e instalações dignas de um bom hotel para receber gente
de fora. Mas, mesmo assim, tudo vem sendo usado para
recreação e não para formação de atletas, como era previs-
to por Bias e Carone, e desejado por todos os mineiros. O
remo e outros esportes náuticos, as competições de barcos
a vela, a motor e esqui aquático, que normalmente atraem
grandes públicos, podem e devem ser ativados.

O CEU foi inaugurado depois do Mineirão, em 1971, e
o Mineirinho em 1980. Mas esta é outra história.

Quando conversei com o Carone a respeito do projeto,
ele me disse para fazer um relatório sobre os possíveis
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terrenos disponíveis na cidade. Procuramos então terre-
nos adequados, para elaborar um relatório consistente.
Fui conversar com Antônio Luciano sobre esta questão,
pois ele possuía muitos campos de várzea em Belo
Horizonte.

No convencimento ao governo Bias de que devería-
mos fazer o complexo esportivo na Pampulha, o jornalista
Jáder de Oliveira ajudou bastante. Há muitos anos ele é o
responsável pelas transmissões brasileiras da BBC de Lon-
dres, mas, naquele tempo, estava no Diário de iWillos, onde
fez uma grande reportagem sobre nosso projeto. Ali, pela
primeira vez, a imprensa apontou a Pampulha com ênfa-
se, como uma solução para a falta de um grande palco
esportIvO.

Antes, Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 1954, como
governador do Estado, prometeu dar a Minas Gerais, e
aos mineiros, uma praça de esportes digna dos grandes
centros, mas isso ainda teve que esperar.

Muitos foram os nomes essenciais à idealização e reali-
zação desse sonho. Jorge Carone, além da luta política pela
construção, teve também o sentido prático de que era ne-
cessário levantar dinheiro. Teve uma idéia excelente. Em
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1959, apresentou a seus pares uma proposta que não sacri-
ficaria o povo nem o Estado: o dinheiro para as obras seria
levantado a partir de uma parcela das vendas de bilhetes
especiais da Loteria Mineira.

o projeto foi aprovado e posteriormente, sancionado
no dia 13 de agosto de 1959, tornando-se assim a Lei n.O
1947. Nela ficava claro que 4% da renda arrecadada com a
venda dos bilhetes seriam destinados à construção do
estádio.

Recordo-me de um fato. Cecílio Fagundes, diretor da
Loteria Mineira, já meu amigo, ficou condoído pelas difi-
culdades financeiras, no auge da construção, e me disse:
"Gil, pode ficar tranqüilo que vou te arrumar mais dinhei-
ro". Foi então que criou, junto com seu tesoureiro, Ary,
um plano dominical, em que o prêmio entregue pela Lo-
teria era maior. Conseqüentemente, a verba destinada às
obras também o seria. No bilhete, havia uma foto do está-
dio para incentivar as vendas.

Grande era a nossa ânsia de trabalhar, o projeto de
Carone tinha virado lei, já formáramos uma equipe, mas o
governo ainda não possuía um lugar adequado. Comprar
um terreno de tamanho porte seria inviável, pois atrasaria
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significativamente a obra. Pensamos nos terrenos da Uni-
versidade Federal, e a idéia de ajuntar o CEU, que ainda
seria construído. Carone e eu fomos conhecer o terreno,
em plena madrugada, enchendo-nos de carrapichos e car-
rapatos. Passamos debaixo da cerca de arame farpado, ba-
temos o terreno com sapatos não apropriados, mas saímos
com uma convicção: naqueles terrenos, de onde se pode
ver a Pampulha, ali, bem pertinho do que seria o CEU,
estaria construído, em pouco tempo, o Estádio Minas
Gerais.

Conseguimos as assinaturas dos responsáveis pela via-
bilidade da construção e juntamos jK, então presidente
da República, o Penido, reitor da UFMG, e no dia 27 de
fevereiro de 1960 ficou firmado entre o Ministério da Edu-
cação e Cultura, a Universidade Federal de Minas Gerais,
o Conselho de Administração do Estádio Minas Gerais e a
Diretoria de Esportes do Estado de Minas Gerais, um con-
vênio para a construção do estádio, dando direito aos alu-
nos da UFMG de usarem o CEU, assim como as instala-
ções de todo o centro esportivo que seria construído jun-
to. Faltava a autorização do governo federal, proprietário
do terreno. As assinaturas estavam no documento, menos
a do ministro da Educação, Clóvis Salgado, e a do presi-
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dente da República, Juscelino Kubitschek, ambos mI-
neiros, e muito atarefados.

Numa visita à Faculdade de Medicina da UFMG, Jus-
celino Kubitschek e Clóvis Salgado sentaram-se numa mesa
enorme, que os separava dos convidados. Era extrema-
mente difícil chegar perto deles. O deputado Jorge Carone
se esqueceu totalmente do protocolo, abaixou-se e passou
por debaixo da mesa. Saiu na frente do presidente, que
sorriu e assinou o convênio. Clóvis, ministro, seguiu o
exemplo: assinou na mesma hora. Saímos dali explicando
a médicos e políticos que nos abordavam que esperáva-
mos há muito tempo por estas assinaturas e que era para o
bem de Minas.

Acho que foram as circunstâncias em minha vida pro-
fissional que me levaram a esta "obrigação" de fazer. Eu
já tinha a experiência de desmembrar os problemas e
sabia a quem recorrer. Arregimentei gente que estava
comigo, que sabia das coisas. Com eles, eu não tinha
jeito de errar.

Mas o passo inicial, como não poderia deixar de ser, foi
o projeto do estádio. Convoquei, então, dois arquitetos
que já conhecia desde os meus tempos de presidente da

A Construção de uma Vida

FUME: Eduardo Mendes Guimarães e Gaspar Garretto.
O primeiro era professor da Escola de Arquitetura e res-
ponsável pelo Escritório Técnico da Cidade Universitária
da UFMG e o segundo, o seu braço direito. Em pouco
tempo, os dois me apresentaram um anteprojeto belíssimo
e que foi aprovado por todos que o analisaram.

Escolhi todos os engenheiros para formar uma equipe
sólida. Ferdinando Vargas Leitão de Almeida era o meu
braço direito. Engenheiro de grande competência, já era
da UFMG e o responsável pelas obras do CEU. Não ape-
nas ensinava os operários como fazer e virar um concreto:
ele também fazia.

Vinícius de Araújo Moreira, meu primo, e Victor Purri,
diretor técnico da TV Itacolomi, foram os responsáveis
por toda a iluminação do estádio. Meu primo se formou
comigo, mas se especializou em instalações elétricas. Ele
era do tipo que estuda até o foco da luz. Você não imagina
o que é pegar cada projetor e focalizá-lo. O estádio é ilu-
minado por quadrantes, para que não haja formação de
cones, conseqüentemente ponto cego. Por isso, cada re-
fletor tem que ter seu próprio ângulo. Victor Purri tinha a
preocupação de haver condições, no dia da inauguração,
de transmitir a cerimônia. Isto em 1965, quando a TV

57



Gil César Moreira de Abreu

ainda era em preto-e-branco. Gastão Sette Câmara e Liszt
Vianna também trabalharam na parte elétrica do estádio,
porém o que predominou em suas atividades foram as ins-
talações hidráulicas.

Selem Hissa Filho foi fundamental na construção. Era
um grande comandante, todos os trabalhadores o admira-
vam e respeitavam. Tinha qualidades fantásticas, fez o
pessoal gostar dele. Foi um dos projetistas da estrutura e,
graças a ele, pela forma com que tratava os operários e
como os operários o tratavam, conseguimos montar um
time perfeito.

Ele representou um corte da estrutura no chão, fazen-
do um gabarito concretado no pátio. Ou seja, o armador
treinava e fazia as dobras nas ferragens no chão, em cima
da viga feita por Selem. Isso era, na época, completamen-
te original. Inicialmente demorava-se uma semana para
fazer uma única viga; depois do molde feito, era possível
fazer até três vigas em um dia apenas. O risco de errar era
ineXIstente.

O Df. Germann também criou um plano de funda-
mental importância. Foi feita uma espécie de maquete,
de aproximadamente dois metros, mostrando como o Es-
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tádio Minas Gerais era por dentro. Feita de arame, foi
possível visualizar as ferragens saindo do chão, para rece-

ber os pilares externos, apenas de encaixe.

Esses pilares externos não são concretados na base.
Têm uma ferragem de espera. Para encaixar os pilares na

ferragem, usamos bambus na modelagem, para não ter

aderência total com o pilar a ser encaixado. Esses bambus
foram retirados, depois do molde pronto, para que o en-
caixe da estrutura externa ficasse perfeito. O pilar funcio-
na como um cotovelo, ele não é engastado na base, sim-

plesmente se encaixa na estrutura.

Fui visto com bons olhos pela crônica esportiva, por
ser um engenheiro jovem e com total disposição de traba-
lhar. Inicialmente, o projeto arquitetônico seria de um es-

tádio para 35 mil pessoas, um estádio universitário, com-
pletando o CEU. Na primeira reunião, os arquitetos Eduar-

do Mendes Guimarães e Gaspar Garreto, criadores do pro-
jeto, ficaram responsáveis por modificar e ampliar sua ca-
pacidade para 100 mil pessoas e também projetar a cober-
tura. Queríamos construir o segundo maior estádio cober-

to do mundo.
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• BOA COMPANHIA: OS TRÊS GRANDES CRAQUES DA ÉPOCA,

PIAZZA, TOSTÃO E DARIo.

CAPÍTULO III

Amigos fora do campo

Os grandes clubes de Minas, Atlético, Cruzeiro e
América, sempre foram rivais, mas apesar da rivalidade
dentro de campo, havia agora uma união de forças para
que o estádio ficasse pronto. E ela existia em todos os
setores.

A união era tão forte que veio do Rio de Janeiro uma
delegação de jornalistas, arregimentada pelo também jor-
nalista mineiro Canor Simões Coelho. Acompanhados pelo
presidente do Conselho Nacional de Esportes, o ilustre
ministro João Lira Filho, eles visitaram toda a construção
do estádio. Em seguida, houve um almoço com o gover-
nador Magalhães Pinto, no Palácio da Liberdade. Foi en-
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graçado, porque fui o último a sentar à mesa: tive que
correr atrás de uma cadeira, todas as outras estavam ocu-
padas. Essa visita ocorreu no início das obras, estávamos
na terraplanagem ainda. Vieram muitos jornalistas impor-
tantes na época, como Armando Nogueira, Geraldo
Romualdo, Mário Filho, fundador do Jornal dos Sports e
irmão do grande teatrólogo Nelson Rodrigues. Todos que-
riam ver como tudo começou.

Em março de 1960, a obra tinha cerca de 250 operários
sob meu comando. Com o passar do tempo e a aproxima-
ção da data para inauguração, os operários chegaram ao
número de 2000, revezados em dois turnos. No total, pas-
saram pela construção 7200 homens.

Muitos não acreditavam na estabilidade da estrutura
construída, duvidavam de nossos testes, feitos com cente-
nas de homens em cima de duas das estruturas, gritando e
pulando como uma verdadeira torcida.

O primeiro teste foi curioso, porque reunimos, quando
terminamos o setor 15, a turma de operários, no dia de
pagamento. Queríamos cerca de duas mil pessoas em cima
daquele trecho. Os que controlavam o comportamento da
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estrutura eram supervisionados por Selem, Leitão e o pro-
fessor Arth ur Eugênio Germann.

Dentro do fosso e em cada viga pusemos o que chama-
mos de "medidor de deformação". Dois engenheiros nos-
sos ficaram dentro da estrutura, porque ela possui um va-
zio na arquibancada, entre as lajes, onde as pessoas se
sentam. Isso serviria para observar o movimento exato da
viga e, embaixo, medir qual seria a deformação prevista,
agora na prática.

A grande maioria dos operários não subiu. Perguntei-
me: "Mas se foram eles que fizeram tudo por que não
subir?". O Gilberto Souza chamou a turma toda e eu dis-
se: "Deixa comigo". Então, subi primeiro nas escadas e
gritei para o pessoal lá em baixo: "Eu vou pular com vocês".
A partir daí, subiu todo mundo e o estádio agüentou a
"torcida" .

Foi um teste definitivo. Era inviável em uma obra de
tamanhas proporções fazer esse tipo de teste em todas as
estruturas construídas. E, afinal, o que acontecesse em
uma, aconteceria nas demais.

O Estado de Minas, no dia 17 de junho de 1965, retra-
tou assim um de nossos testes, para comprovar a seguran-
ça de que falávamos:
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Foi excelente o resultado obtido com a prova de
carga feita 110S arquibancadas do Estádio Minas
Gerais. Para testar a segurança dos diversos setores,
os responsáveis técnicos pela obra reuniram, pela
manhã, os operários que trabalham 110S dois turnos,
cercade 2.000, em um dos setores das arquibancadas
já pronto, fazendo com que os mesmos pulassem se-
guidamente sobre os degraus. Os testesforam acom-
panhados pelo professor Mário Fox Drummond, da
Escola de Engenharia da UFAlG, com aparelhos
apropriados, que acusaram a perfeita estabilidade
da estnttura. Este testefoi feito seguidamente em ou-
tros setoresjá prontos, todos aprese1ltando o mesmo
resultado do primeiro.

Mário Fox Drummond. Como me lembro dele. Um
dos responsáveis para que não houvesse problemas com
nosso Gigante. O professor .Mário Fox foi trabalhar conosco,
em um escritório montado na própria obra. Estabeleceu
uma rotina para que fossem retiradas amostras do concre-
to e, a partir delas, fazia pequenos blocos com a mesma
mistura de concreto com que se iria preencher as vigas.
Nos blocos, eram feitos testes de carga para comprovar a
resistência de uma estrutura tão grande.
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Muitos outros trabalharam comigo no Mineirão: lem-
bro-me bem de Jovelino Mineiro Machado Coelho. Foi
meu colega na Escola de Engenharia. A obra tem o total
de 632 tubulões. Depois que é feito o "buraco" em que o
pilar irá permanecer, é necessário verificar a base para que
se possa ter certeza de sua qualidade, para impedir que o
pilar já instalado possa ceder. A estrutura tem que ser bem
segura. Essa sondagem é facilmente realizada com um apa-
relho muito simples. Mas Jovelino desceu pelo menos três
vezes em muitos dos tubulões, para se certificar se a base
estava pronta para receber o pilar. Como ele, todos os que
estavam comigo eram de total dedicação.

o objetivo sempre foi fazer tudo o mais seguro possí-
vel e evitar pânico, mantendo as arquibancadas estáveis.
Para isto, instalamos o que chamamos de amortecedores
em quase todas as estruturas. Na parte das cadeiras cati-
vas foram instalados pilares, que funcionam como amorte-
cedores; eles não são rígidos. Aceitam, equilibram e impe-
dem a ampliação de movimentos. Não há nenhum risco
na estrutura do Mineirão. Nós, engenheiros responsáveis,
sempre asseveramos isto e eu, hoje, em 2008, o reafirmo
com total segurança.
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o Mineirão foi bem testado. Graças aos contatos da
minha equipe com a Escola de Engenharia, eu levava os
professores para se reunirem com o professor Arthur Eu-
gênio Germann, responsável final pelo projeto das estru-
turas. Pelo menos uma vez por mês, no próprio Mineirão,
discutíamos o projeto, e registrávamos todos os dados. Es-
távamos, o professor Germann e eu, prontos a receber toda
contribuição que visasse a garantir a segurança do estádio
gIgante.

Trabalhei na obra com pessoas que não eram apenas
engenheiros, mas um orgulho para mim. Para não ter de
citar tantos nomes, quero afirmar que foi um grande privi-
légio ter na equipe o primeiro construtor de um edifício
de grandes proporções em Belo Horizonte: o doutor Luiz
Pinto Coelho, autor do projeto e executor do edifício
Acaiaca, no centro da capital, onde até as cabeças da deco-
ração, na fachada principal, ele realizou.

Magalhães Pinto nomeou Luiz Pinto Coelho para pre-
sidir o Conselho de Administração do Estádio. Essa foi
uma das decisões mais sábias do governador. Ele nos foi
de grande valia, ajudando-nos com participações em reu-
niões e trocas de idéias. Sem esquecer seu alto nível de
conhecimento e experiência transmitidos a cada dia.
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o problema financeiro, no entanto, era assustador. O
colosso comia cimento e ferro com apetite de leão famin-
to. Houve, então, a idéia de vendermos cadeiras cativas.
E Magalhães Pinto concordou e sancionou o projeto.

A partir daí foi aberta uma concorrência pública para
que as empresas do ramo apresentassem suas propostas
para a instalação das cadeiras. Seriam julgadas e analisadas
pelo Conselho de Administração da ADEMG. Eram três
mil cadeiras à venda, cada uma custando 500 mil cruzei-
ros, à vista, e 850 mil, financiada. A empresa que ganhou
foi a Itamaraty Lançamentos Imobiliários Ltda., de José
de Oliveira Vaz e Antônio Bicalho.

O Rei Pelé examinou o Estádio antes da inauguração,
acompanhado pelo governador Magalhães Pinto, por Zito,
meio-campo do Santos, companheiro de Pelé, e por mim.
Conheceu todo o projeto do Estádio e suas adjacências, e
ainda os detalhes técnicos que eu mesmo lhe transmiti. A
fila de torcedores para conseguir seu autógrafo foi imensa.
Para que muita gente conhecesse Édson Arantes do Nas-
cimento, o Pelé, e as obras do Gigante, foram colocados
ônibus especiais saindo do centro. Eles chegavam abarro-
tados à Pampulha.
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Magalhães Pinto foi quem convidou o rei do futebol
para vir a Minas. Pelé atendeu ao convite e afirmou que
viria no dia 9 de março de 1965, para cumprir dois com-
promissos de uma só vez: a visita ao Estádio, pela manhã,
e, à tarde, o casamento da filha do governador, na igreja
do Carmo.

Com todo esse prestígio, era natural que a agência de
publicidade o contratasse como garoto-propaganda para a
venda das cadeiras cativas. Foram feitas inúmeras flâmulas
e distribuídas pela cidade com a foto do jovem jogador e a
frase: "Sua grande jogada é uma cadeira no Estádio Minas
Gerais". Pelé, como sempre, foi um sucesso. O Minas
Gerais, em março de 1965, tratou o assunto da seguinte
forma:

Com a visita de Pelé, aumeJltaram as vendas
das cadeiras cativas. Cada adquireJlte, além de se
assegurar de uma série de privilégios e regalias, esta-
rá cooperando decisivamente para a efetivação de
um empreendimento de que todos os mineiros se orgu-
lharão. Nós sabemos que os mineiros jamais falta-
ram a iVlinas em todos os elJeJltosmarcantes de sua
história.

7°
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Na verdade, todos queriam ver o gigante da Pampulha
durante suas obras. Em janeiro, o secretário da Educação,
Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, acompanhado
de seus assessores Márcio Garcia Vilela e Antônio Avelar,
visitou o estádio por duas horas. Ele examinou tudo de
perto, desde o gramado até a cobertura. No final, deixou
escrito no livro de visitas oficiais, segundo o jornal Afinas
Gerais, do dia 21 de janeiro de 1965:

o Estádio Minas Gerais é uma síntese da capa-
cidade realizadora do nossopovo. Não se sabe o que
mais admirar: se a eficiência dos engenheiros, arqui-
tetos, mestres-de-obras, operários, encarregados da
execução da obra; se a precisão dos calculistas das
estruturas; se a beleza e funcionalidade do projeto
arquitetônico. É, enfim, uma grande obra, que con-
tribuirá decisivamente para o engrandecimeJlto de
nosso esporte e enaltece nossa engenharia.

Fui ao Rio e convidei pessoalmente o presidente do
Conselho Nacional de Desportos, Elói Menezes, para
conhecer o que estava sendo feito na capital mineira.
O governador fez o convite ao presidente da CBD, João
Havelange. Durante a visita, em março de 1965, foi discu-
tida a programação da inauguração.
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o acúmulo de visitas à obra, principalmente aos do-
mingos, obrigou-nos a tomar uma série de providências
para não se prejudicar o trabalho. Uma das primeiras foi a
construção de uma nova área de estacionamento, com va-
gas marcadas com estacas de madeira, que os carros não
poderiam ultrapassar.

Para ganharmos a confiança de todos que queriam
conhecer e fazer parte do sonho, o Estádio foi apresen-
tado como detentor de cinco características marcantes,
tornando-o assim um exemplo para futuras construções
de estádios: segurança, verificada inclusive com a partici-
pação dos operários que subiam na estrutura e simulavam
uma torcida de futebol, testando assim algumas das vi-
gas; conforto, sombreamento, com a cobertura que propor-
ciona sombra para a torcida em grande parte do tempo;
gramado, apontado, sem favor, como dos mais bem fei-
tos do país; iluminação, à época uma das melhores do
mundo, como afirmou o órgão oficial Alinas Gerais, do
dia 23 de dezembro de 1964.

O Mineirão não foi comparado apenas com estádios
brasileiros. Não raro era apontado como o "mais moder-
no do mundo", nivelado a outros famosos estádios inter-
naCIOnaIS.
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A imprensa não deixou de fazer um elogio que fosse
ao Estádio Minas Gerais. O jornal Minas Gerais, do dia 10
de abril de 1965, publicou o que o segundo secretário da
Embaixada da Polônia disse após a visita: "Estou impres-
sionado, depois de ver o novo estádio de Belo Horizonte,
pelo gênio planejador de seus construtores e as soluções
técnicas realizadas. Acho que o Estádio Minas Gerais é
um dos mais lindos e modernos dos que tenho visto no

mundo inteiro".

Pelé, como não poderia faltar, depois da inauguração
voltou a Belo Horizonte, tecendo mais elogios. Ele, que já

jogou nos maiores estádios da Europa e da América do
Norte. No dia 16 de setembro de 1965, definiu o gigante
da Pampulha como "um dos mais bonitos e modernos do

mundo" .

O presidente Castelo Branco, em 17 de dezembro de
1965, também não ficou para trás, a ponto de colocar o
Estádio Nlinas Gerais como "uma obra majestosa, à altura
do futebol bicampeão do mundo."

Vindo a Belo Horizonte, Castelo Branco manifestou o
desejo de conhecer o Mineirão. Avisados, preparamo-nos
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para receber a comitiva. Eu não conhecia pessoalmente o
nosso presidente e fiquei impressionado com o seu porte.
Embora não tivesse um físico privilegiado - era baixo até
mesmo para o padrão brasileiro - andava todo empertigado,
em típica postura militar. Eu o acompanhei até o centro
do gramado e ele observou tudo. E teve uma reação que
me pegou desprevenido: "Este estádio não está muito gran-
de, não?" Depois da surpresa inicial, expliquei-lhe todo o
projeto, o que já tínhamos feito e o que faltava. Ele não
disse nada, mas, pelo que deixou registrado para a histó-
ria, acredito que ficou satisfeito com a explicação.

Em 1964, afastei-me, por 18 dias, para uma viagem ao
Japão. Fui às Olimpíadas, para conhecer todo o Complexo
Olímpico. A viagem me ensinou muito. No encerramento
dos jogos olímpicos vi uma das cenas mais bonitas da mi-
nha vida: as delegações dos EUA e da Rússia, no desfile
de encerramento dos jogos, adentraram juntas o estádio.
Iniciativa unicamente dos atletas, que entraram abraça-
dos, em prol de uma força maior. Os dois países estavam
em plena "guerra fria", e a repercussão desse gesto de
solidariedade humana e esportiva desestimulou por al-
gum tempo a beligerância. A maioria das pessoas que
viram esse espetáculo se emocionou, assim como eu.
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Ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Foi uma
bela lição, porque o esporte está acima de qualquer influ-
ência política.

Eu trouxe do Japão muitas idéias e usei-as na nossa
construção. As cadeiras que estão no Estádio são idênticas
às do Estádio Nacional de Tóquio. Banheiras de
hidromassagem, que ainda não conhecíamos, foram insta-
ladas em nossos vestiários.

Vi uma série de detalhes exclusivos no que diz respeito
às fôrmas. Lá, são usadas fôrmas metálicas, o que seria ide-
al para fazermos aqui, mas não se mostrou viável. O con-
creto fruto de fôrmas metálicas, é muito bonito. Ele ou o,
revestimento de pastilhas, usado às vezes, aumentariam os
custos da obra. A viagem foi muito útil, tirei muitas foto-
grafias e conheci o adido cultural da Embaixada Brasileira,
Luiz Carlos Vignolli, e o arquiteto japonês Kenso Tang,
chefe da equipe responsável por toda a obra das Olimpía-
das do Japão. Ele designou um arquiteto de sua equipe
para me acompanhar na visita. Graças ao embaixador brasi-
leiro, João Batista Pinheiro, estive sempre acompanhado
pelo adido cultural e pelo arquiteto japonês, que me escla-
reciam detalhes técnicos essenciais.
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o entusiasmo para com a grande obra erguida na
Pampulha rendeu eloqüentes ensaios poéticos dos cronis-
tas esportivos mineiros e até um hino dedicado ao Estádio
Minas Gerais.

Carlyle Guimarães, em agosto de 1965, escreveu no
Estado de Minas:

O Estádio éa grandeza do cosmo;a magnificência
de uma lua cheia; a riqueza lapidada de Salomão; o
deslumbramento do paraíso; o ímã das cores; o enig-
ma da engenharia; a forma do universo; o manto de
Cristo e o dedo de Deus.

Ainda Carlyle Guimarães, no dia 24 de julho de 1965,
no Estado de Minas, mostrara a confiança do povo mineiro
em relação ao campo esportivo, pois se acreditava fiel-
mente, e com toda razão, que era a carência de um estádio
que prejudicava o nosso futebol:

Não tenham dúvidas: América, Atlético e Cru-
zeiro possuem equipes melhores que Vasco,Flamengo
e Fluminense. Bem melhores, aliás. [. ..] Entretmi-
to, mesmo ficando aqui o melhor futebol, ele não
aparece lá, no Rio, como verdadeiro. Por quê.?Por-
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que não tínhamos um estádio. Agora, clubes e cro-
nistas vão ter de vir assistir aos nossos bons joga-
dores chutarem a bola, e nos render homenagens.
O que faltava, aí está: ESTÁDIO. OS que existiam
antes, eram currars.

Já Gervásio Horta publicou o hino na revista Foto Es-
porte, na edição de julho do mesmo ano:

Salve o nosso estádio Afinas Gerais
Afotivo de orgulho do esporte nacional.
Salve o nosso governadO!;
O grande construtor desta obra monumental.
Salve o nosso futebol,
Campeão, campeão.
Salve o desportista mineiro,
Grita alto o hip-hurra, hip-hurra,
Para o mundo inteiro.

A construção do Estádio inaugurou uma fase de cresci-
mento e profissionalismo do futebol mineiro, ajudou nos-
sas equipes a se elevarem à melhor categoria e nossos atletas
a conquistarem melhores posições no mundo esportivo.
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• A VISITA DO MINISTRO EUSEU REZENDE AO MINEIRÀO.

CAPÍTULO IV

A calma do Gigante

A tranqüilidade do Estádio é repassada para as espo-
sas e filhas dos torcedores. No Independência, onde ha-
via apenas duas torneiras para se beber água, formavam-
se filas intermináveis e, se você quisesse sair do campo
sem tumulto, tinha que perder os minutos mais emocio-
nantes da partida, os finais, ou então se espremia para a
saída, em meio a muita gente e confusão. Tudo isto não
era apropriado ao público feminino. A vontade das mu-
lheres de ir ao Mineirão começou com as primeiras notí-
cias a respeito da segurança e tranqüilidade que se teria,
ao utilizar, por exemplo, um dos 60 guichês para compra
de ingresso, ou entrar sem empurra-empurra por qual-
quer um dos 14 portões.
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As famílias não precisavam ficar em casa, aguardando a
chegada dos homens. Duas características desse novo está-
dio atraíram a presença feminina: segurança e conforto. A
mulher mineira, que sempre acompanhou os jogos realiza-
dos na capital pelo rádio e, depois, pela tevê, tinha agora
um estádio que permitia sua presença, sem os conhecidos
problemas dos outros campos de futebol de Belo Horizonte.

Jacob Cajaíba, da revista Foto Esporte, em setembro de
65, escreveu: "E as mulheres no campo? Que coisa boa é
ter mulher em campo. Com suas calças compridas, seus
gritos inofensivos, feminis, e sobretudo beleza, que não
faltou em nenhum momento. Vieram dar o colorido que
faltava ao grande esporte do Brasil".

Para que todos tivessem noção do que é o Mineirão, a
revista Foto Esporte, na edição de julho, mais uma vez deu
novas informações sobre o assunto. "Faltam cinco minu-
tos para terminar o jogo. No Independência, você já esta-
ria se locomovendo para o portãozinho de saída, perdendo
bons e decisivos minutos de futebol. Aqui no Mineirão,
entretanto, esta preocupação não existirá mais: sem afoba-
ção e correria, você sairá tranqüilamente do Estádio. Mes-
mo que o gigante esteja lotadíssimo e você seja um dos
últimos da arquibancada ou da geral, não demorará mais
de 10 minutos para estar fora do campo."
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Veio-me uma lembrança: a agitação para a definição do
nome do até então Estádio Minas Gerais. A grandiosidade
da obra e sua importância fizeram a equipe construtora
pensar em homenagear uma autoridade política que hou-
vesse se dedicado ao projeto. Os que se envolveram foram
o deputado Jorge Carone, que apresentou o projeto do
estádio, lutando assim muito por ele, até que acabasse
sendo aprovado e sancionado por Bias Fortes; este mesmo
governador, que iniciou a construção; e Magalhães Pinto,
que tanto queria o término das obras ainda em seu man-
dato, e conseguiu.

A imprensa noticiou, no início de julho de 65, a reu-
nião que a Comissão Organizadora da Inauguração do Es-
tádio teve na sede da Imprensa Oficial. De lá, o conheci-
do homem de comunicação e diretor da Rádio Jornal,
Ennius Marcus de Oliveira Santos, disse:

A maneira mais certa de homenagear o Governa-
dor Magalhães Pinto, pela ajuda que deu ao esporte
mineiro epela construção do Estádio Minas Gerais, é
dar seu nome à grande obra da Pampulha (. . .) O
esforçodo Governador em benefíciodo esp01temineiro
precisa ficar marcado para a posteridade, não apenas
através de uma placa de bronze, ou de um busto na
Pampulha, mas com seu nome 110Estádio.
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Os argumentos do jornalista para convencer os demais
responsáveis pela inauguração foram intensos:

Todos os estádios, em todas as cidades do mun-
do, são mais conhecidos pelo nome dos homens que
ajudaram a construí-los. (. . .) O campo do Atlético é
Antônio Carlos, o do Cruzeiro é Estádio JK, o do
América lembra Otacílio Negrão de Lima. (. . .) os
clubes e torcedores mineiros estarão apmas cumprin-
do um dever para com o homem que construiu. (. . .) é
preciso que todos os mineiros saibam disso: o Está-
dio Minas Geraisficaria apenas nos alicerces, ou nas
fundações, se o Governador Magalhães Pinto não
desse todo o seu entusiasmo e toda a ajuda à obra.

Carone queria tanto ver seu nome no Estádio que,
dizem, para que tivesse uma denominação popular e em
homenagem a ele próprio, chamar-se-ia Maracarone:
Maracanã junto a seu sobrenome. O ex-governador Bias
Fortes via com bons olhos que o nome escolhido fosse o
seu e aceitaria com o máximo prazer a homenagem. Mas,
o nome escolhido foi o do Governador Magalhães Pinto,
que, por sua vez, esteve presente na inauguração e, como
pudemos testemunhar, não mediu mesmo esforços para
que chegássemos ao final da obra.
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O Conselho de Administração, criado por lei para
normatizar e acompanhar o funcionamento do estádio, ti-
nha representantes de todos os órgãos responsáveis pela
construção. O governo do Estado indicou José de Moura
Costa. A Assembléia Legislativa, o deputado Jorge Carone
Filho. A Prefeitura de Belo Horizonte, o vereador Rui da
Costa VaI. A Câmara Municipal, o vereador Nilson Gontijo.
A Federação Universitária Mineira de Esportes, Marum
Patrus. A Sociedade Mineira de Cronistas Esportivos, o
jornalista José Flávio Dias Vieira. O Conselho Regional
de Esportes, o Mário Gomes. O Conselho Divisional, Ar-
mando Cordeiro Mendes Júnior. A Federação Mineira de
Futebol, Francisco Côrtes.

Além da sustentação política e administrativa, cabia ao
Conselho o julgamento das concorrências e aprovação das
contas. Seu primeiro presidente foi Jorge Carone Filho e
o vice, Francisco de Castro Côrtes.

Não obstante, a crônica esportiva soube homenagear,
na inauguração, os três importantes personagens dessa gran-
de obra. A revista Foto Esporte publicou a homenagem em
seu exemplar de julho, no ano da inauguração:

Ao Sr. Jorge Carone Filho, que, em momentos de
inspiração divina, indicou os caminhos que deveri-
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am ser seguidos para que a construção do Estádio
fosse realizada, nossa homenagem, que se estendetam-
bém ao ex-governador Bias Fortes, pelo apoio que
deu ao projeto Jorge Carone, pois foi durante o seu
governo, rico em realizações, que o Estádio começou
a se erguer. Ao Sr. Magalhães Pinto, atual governa-
dor de todos os mineiros, o agradecimento sincero do
esporte. Graças à sua atuação dinâmica, os alicerces
do Estádio puderam subir, até a sua consumação
definitiva, como um verdadeiro Estádio.

A grandiosidade da construção foi usada por centenas
de anunciantes e grandes empresas para homenagear o
povo mineiro e sua primeira grande obra esportiva.

As declarações de autoridades políticas sobre o em-
preendimento da Pampulha transcenderam o âmbito me-
ramente esportivo. O orgulho pelo Estádio foi transfor-
mado em símbolo da capacidade empreendedora da po-
pulação mineira.

Na construção do Gigante da Pampulha, passei pelos
governos de Bias Fortes, que durou de 1956 a 1961, e de
Magalhães Pinto, de 1961 a 1966. Em todo esse tempo,
não sofri nenhum tipo de pressão política. Ninguém se
aproximou de mim para pedir a colocação de pessoa algu-
ma na obra ou na administração.
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Não passei por isto, mas por problema comum em qual-
quer administração pública e de difícil solução: a crônica e
profunda falta de dinheiro. Como disse Magalhães Pinto,
"o estádio foi um monumento ao crédito público". Houve
época de ficarmos devendo grande parte da obra. Devía-
mos dinheiro para todos os fornecedores. Houve uma pa-
ralisação. Durante quase dois anos não conseguíamos re-
cursos. Foi preciso fazer um novo plano da loteria, arqui-
tetado pela própria Loteria do Estado. Era o prêmio se-
manal que mencionei.

o Banco Hipotecário e Agrícola começou a financiar a
construção; era um dos bancos do governo de Minas Ge-
rais. No final de 1962, início de 1963, já tínhamos as fun-
dações e parte da infra-estrutura. Foi uma grande vitória
conseguir erguer praticamente 1/3 do Mineirão em menos
de um ano.

No final de 1964, depois do tempo da paralisação, foi
aprovada a resolução do Conselho de Administração, per-
mitindo fazermos um empréstimo bancário de 1,2 bilhão
de cruzeiros, segundo o jornal oficial Jl;finas Gerais. Isto
como li, no dia 29 de dezembro, pois não me lembrava. A
partir daí, foi possível dinamizar a obra. O governador
Magalhães aprovou a resolução na hora, mas faltava o be-
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neplácito do Tribunal de Contas, que não negou apoio ao
esporte mineiro. O dinheiro serviu para pagar algumas dí-
vidas e comprar mais materiais.

Imaginem meu sofrimento, em cada instante desses.
Parar para mim era uma tortura; tomar muito dinheiro ou-
tra vez, também. Mas eu pensava na alegria do povo, qWln-
do entrasse pela portaria maior do Estádio concluído.

Cheguei a descontar folhas de pagamentos no Banco
Hipotecário, na Praça 7, em plena Revolução. ~lesmo vi-
vendo debaixo de pressão, tínhamos de achar soluções
pouco ortodoxas para pagar aos nossos operários. Por isso,
Isaac Feldman, que era tesoureiro do banco e também
meu amigo, deu-me algumas vezes a sol ução para não pa-
rar. Deixou o Hipotecário à disposição da Comissão de
Construção do Nlineirão, pagando cheques sem fundos.
Com isso, o dinheiro do banco ia acabando, e conseqüen-
temente a Caixa Econômica disponibilizava outras verbas.
Chegamos a deixar o Banco e a Caixa Econômica Estadu-
al em situação difícil, mas o pessoal sempre recebia.

Em dezembro de 1965, o governo do Estado autorizou
a emissão de bônus do Tesouro, para o pagamento dos
débitos.
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Gilberto de Souza e José França foram meus princi-
pais auxiliares durante a construção. Por isso, eram cha-
mados de prefeito e vice-prefeito do Mineirão e se res-
ponsabilizavam pela contratação e demissão de todos os
operários que trabalharam na obra.

O Gilberto me acompanhava por toda a obra e uma
vez salvou minha vida. Nós estávamos lá em baixo, perto
do fosso que separa as arquibancadas, e ele gritou para
que eu tomasse cuidado e me puxou. Eu dei um pulo para
o lado e foi o que me salvou: de onde hoje ficam as cabi-
nes de rádio e televisão, caiu um enorme pedaço de vidro,
abrindo um grande buraco no chão exatamente no lugar
onde eu estava antes.

José França era o responsável pelo recebimento de tudo
o que se comprava e era extremamente zeloso na confe-
rência dos materiais que chegavam. Algumas vezes, man-
dou caminhões de tábuas ou ferro voltarem para a empre-
sa de origem, por não terem o que estava na nota fiscal.
Nós só fazíamos o pagamento, quando o que estava dis-
criminado chegava ao canteiro de obras. Muitas vezes,
ele e o Gilberto de Souza ficavam dias sem sair dali e ir
para suas casas.

Durante sua construção, nosso estádio foi chamado al-
gumas vezes de elefante branco, como fez o Sr. Nlendonça
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Falcão, Presidente da Federação Paulista de Futebol, um
dia antes da inauguração. Ele me disse: "Está tudo uma
beleza, pena que é um elefante branco e nunca vai ter
lotação completa". Na festa da inauguração, o estádio
pronto, o mineiro pôde 'calar a boca' dos pessimistas.
Bastava ver quanta gente havia no estádio. E será assim
durante muito tempo, até quando Deus e Padre
Eustáquio permitirem.

A grama é igual a um tapete. Para chegar a esse resul-
tado, correspondemos-nos por três anos com uma firma
inglesa, por intermédio da embaixada. O advogado João
Altafim resolvia os problemas com ofícios e correspondên-
cias. Nasceu para ser diplomata. Foi a ele que pedi que
escrevesse à Embaixada da Inglaterra, que nos pôs em
contato com a empresa Carters Tested Seeds, de enorme tra-
dição. Em sua logomarca, havia a frase: "Fundada 110 tem-
po de Henrique IV", ou seja, uma empresa que já havia
construído centenas de campos de futebol por esse mun-
do afora. Tínhamos um canteiro experimental, no Mineirão,
que nos permitiu testar tudo o que conheCÍamos de gra-
ma, para trocar as que não nos atendessem. Mas a prática
se mostrou diferente.
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As sementes vieram da Inglaterra. Plantamos e nos
apaixonamos por uma, em especial, apelidada de "manto
azul", por possuir cor mais forte e predominante. Mas des-
cobrimos que o cupim a comia no fundo da terra. Havia
outra grama parecida com ela e que tinha pedigree, porque
era de Nova Lima, e onde os ingleses da Mina de Morro
Velho fizeram campos de hóquei. Pedimos permissão para
tirar algumas mudas e as experimentamos.

Camilo de Assis Fonseca, agrônomo da Universidade
e responsável pela execução do gramado, o único de gra-
vata de toda a nossa equipe, decidiu, depois de muitas
experiências, que usaríamos a grama nativa no Brasil. Ele

concluiu que teria maior durabilidade.

Alertei apenas para que não mexessem na drenagem
do campo, pois seu funcionamento era satisfatório. Estava
entregue ao Camilo, que seria responsável por tudo. O
serviço foi feito e o gramado funcionou muito bem.

Mas houve um episódio engraçado. Quando subi na
cobertura, a inauguração para daí a sete dias, olho o gra-
mado e lá está Camilo, tradicionalmente de terno, e "seus
jardineiros", espalhando terra em cima da grama. Come-
cei a gritar, mas ele era meio surdo e não me ouviu. Está-
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vamos muito longe um do outro. Espalhar terra na véspe-
ra da inauguração poderia ser um desastre. Os jogadores
poderiam atolar no campo. Camilo não pensou nisso. Mas
era tão dedicado que, muitas vezes, foi capaz de entrar
junto com os operários na mata da UFMG e, com os carri-
nhos, recolher grama. A grande quantidade de folhas já se
tinha transformado, pela natureza, em adubo, e dava força
à grama. Nosso tapete verde estava uma beleza.

Pedi ao Gilberto Souza que descesse às pressas para
avisá-lo de que, naquela hora, não podia colocar terra no
gramado. Ele ficou muito bravo comigo, pois achou que
eu não deveria ter mandado um recado, desmerecendo
seu trabalho. Aceditou, ainda, que como meu 'estopim
era curto' demais por causa da tensão, eu acabaria por des-
pedi-lo. Como poderia fazer isso, se era o agrônomo de
minha confiança? Até na área do goleiro, onde usualmen-
te a vegetação cresce com irregularidade, o adubo natural
obtido por ele favoreceu o desenvolvimento do gramado.

Faço agora uma revelação: oito meses antes da inaugu-
ração do estádio, recebi um ofício de Carmine Furletti e
Felício Brandi, líderes do Cruzeiro, solicitando para seu
clube a opção de ocupar o túnel do lado direito. Como
bom e apaixonado atleticano, fiquei intrigado com aquilo.
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Por que o lado direito? São iguais. Túneis, fossos, vestiários
iguais. Fiquei desconfiado. Mas o que Furletti e Felício
armaram depois daquele documento?

No dia da inauguração, apareceram faixas aZUIS
indicativas de que ali era o setor do Cruzeiro. Natural: a
torcida vinha entrando pela primeira vez no estádio e se-
guiu para o local indicado. E assim a torcida do Cruzeiro
se apossou de seu setor, exatamente o que tinha o túnel
do lado onde havia mais sombra. O que eles queriam era
mais conforto para os cruzeirenses.

O presidente do Atlético nem pôde se queixar de
ficar mais ao sol. O Furletti disse que a torcida de seu
clube era menor, e que só queria um cantinho no estádio.
]\lIas era sombra, proximidade com o bandeirinha e do
túnel do Cruzeiro que eles estavam querendo, desde o
ofício dirigido a mim. O Cruzeiro ia sair do vestiário bem
debaixo da sua torcida.

Muitas vezes fui indagado sobre os gastos na obra. Com-
putamos cerca de 45 mil metros cúbicos de concreto, mais
ou menos 1 milhão e 200 mil sacos de cimento e, é claro,
uma quantidade muito maior de areia: aproximadamente
3 milhões e 600 mil sacos, porque misturávamos três de
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areia para um de cimento. Isto tudo está em relatórios e
nas contas do José França, o mais antigo funcionário do
Mineirão, ainda na ativa. Por se tratar do segundo maior
estádio do mundo, o gasto total de Cr$ 10 milhões (dez
milhões de cruzeiros, antiga moeda) foi justo e me arrisco
a dizer que foi uma obra barata, diante de sua magnitude.

Durante toda a construção, José Flávio Dias Vieira foi
o orador oficial e também quem acompanhava as autorida-
des que visitavam a obra, toda ela tocada com o apoio total
da imprensa. Pusemos uma placa em homenagem a José
Flávio e a Canor Simões, pela determinação e vontade de
colaborar de ambos.

A TV Itacolomi transmitiu o jogo Seleção Mineira versus
River Plate, pela voz de Milton Colen, para os lares mineiros
que possuíam receptores, utilizando o seu carro de reporta-
gens externas. Era uma verdadeira revolução tecnológica para
a época. Toda a instalação da parte técnica foi do engenheiro
Victor Purri Neto, um pioneiro nesta área e personagem im-
portante da história da televisão em Minas.

O Debate, de Oswaldo Nobre, lançou uma edição logo
no final da festa. Isto, num tempo em que a tecnologia da
comunicação de massa ainda era muito precária. Os reda-
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tores de O Debate iam escrevendo à proporção que o jogo
ia fluindo pelo rádio e as outras reportagens, é claro, já

estavam prontas.

A escalação da Seleção Mineira já estava nas páginas
do Debate, que podia ser comprado no centro da cidade,
tão logo os ônibus começaram a chegar da Pampulha:
Fábio, Grapete, Canindé, Bueno, Décio Teixeira, Buglê,
Dirceu Lopes, Wilson Almeida, Tostão, Silvestre e Tião.
A equipe do River Plate: Gatti, Saenz, Ramos Delgado,
Grispo, Cap, Mattosas, Sarnari, Cubilla, Delém, Artime
e Más. Os jogadores Geraldo, Noventa e Jair Bala, da
seleção de Minas, entraram durante o jogo. Cívica, Lallana
e Solari, do River Plate, também participaram da festa.
O juiz da partida foi Antônio Viug e seus auxiliares, Luís
Pereira Filho e Joaquim Gonçalves da Silva. As expul-
sões foram de Tião (Seleção Nlineira) e Sarnari (River
Plate) aos 34 minutos do primeiro tempo. O jogo, como
já dissemos, acabou com a vitória da Seleção Mineira por
1 a O, gol do meia atleticano Buglê, que entrou para a
história como o primeiro goleador do Mineirão.Tudo ali,
no Debate, mal finalizado o jogo. Por isso, talvez, Oswaldo
Nobre tenha dirigido tanto tempo a Ademg. Era um apai-

xonado.

93



Gil César Moreira de Abreu

As coberturas do Estado de Minas, Diário de Minas e
Diário da Tarde, sempre dirigido pelo meu amigo Fábio
D~yle, ficaram excepcionais. Também a dos grandes jor-
naIS de todo o Brasil. A imprensa foi parceira na vitória de
toda a minha equipe.

. Dois dias depois, 7 de setembro, Dia da Independên-
~Ia, aconteceu outro jogo dentro das comemorações da
mauguração do estádio. O Palmeiras, representando a Se-
leção Brasileira, enfrentou a Seleção do Uruguai com um
público de quase 45 mil pagantes. O jogo acabou com a
vi.tória do time brasileiro por 3 a O, gols marcados por
Rmaldo, Tupãzinho (26m e 34m do 1° tempo) e Germano
(29m do 2° tempo). O Palmeiras jogou com Valdir, Djalma
Santos, Djalma Dias, Valdemar (Procópio), Ferrari, Dudu
(Zequinha), Ademir da Guia, Julinho (Germano),
TU~ãzinho (Ademar), Servílio e Rinaldo (Dario Alegria).
O tIme uruguaio foi este: Taibo (Bequi), Cincunnegui,
Varela, Manicera, Cayetano (Lorda), Doukeas, Franco,
Saba, Silva (Virgílio) e Esparraguo (Morales). O árbitro foi
Eunápio de Queiroz, tendo como bandeiras Cláudio Nla-
galhães e Frederico Lopes.

A comemoração oficial foi com esses dois jogos festi-
vos, mas, na seqüência, foram realizados vários amistosos
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com destaque para o que aconteceu dia 15 de setembro,
entre a Seleção Mineira e o Santos FC de Pelé & Cia.,
então um dos melhores times do mundo, vencido pelos
mineiros por 2 a 1.

• • •
Foram seis anos de trabalhos intensos. Quando come-

çamos a executar a obra, a equipe de engenheiros foi divi-
dida em grupos. Um ficou responsável por cuidar apenas
da segurança do trabalho. Alguns operários não usavam
equipamentos de proteção. Apesar de fornecermos as
botinas, muitos trabalhavam até descalços. Mas mesmo
com todos os obstáculos, a equipe funcionou muito bem,
pois durante toda a obra tivemos apenas uma morte regis-
trada, a de um operário que caiu de um andaime.

As ordens de serviços só eram dadas por escrito e
registradas no livro de ocorrências. A conferência das fer-
ragens era feita exclusivamente por um engenheiro repre-
sentante do calculista. E todas geravam uma papeleta, que
historiava as etapas de execução. O controle tecnológico
do concreto, ferro e soldas e as provas de carga eram reali-
zadas para que atestassem, rIgorosamente, as normas

exigidas.
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A administração do estádio era feita por ordem direta,
ou seja, não havia empreiteiras responsáveis pela constru-
ção. Algumas empresas ficaram incumbidas de certas obras,
como por exemplo o DER, que se responsabilizou pela
execução de toda a pavimentação e, conseqüentemente,
por abrir as avenidas que dão acesso ao Estádio.

Foi difícil chegar até o fim. Senti-me responsável não
apenas por fazer a obra; estava sendo solidário ao apoio de
todos os que sonhavam com um grande estádio para Mi-
nas. Tive, muitas vezes, que me desdobrar junto a órgãos
públicos e organizações bancárias, numa luta sem quartel,
apoiado sempre pelos esquemas parlamentares, adminis-
trativos e, principalmente, de divulgação. Carreguei, com
minha equipe, a bandeira intocável dos mais legítimos in-
teresses do esporte mineiro. E foi assim que conquista-
mos o apoio e a simpatia de todos.

Recordo que, durante a construção, fui algumas vezes
ao Rio e a São Paulo, com o objetivo de ver o que havia,
absorver tudo, evitar possíveis enganos no Mineirão. Re-
cebíamos também visitas de importantes grupos da crôni-
ca esportiva. Canor Simões Coelho era o elemento coor-
denador. Numa dessas visitas, quando conhecia as depen-
dências e detalhes da obra, Armando Nogueira deixou es-
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crito que "aqui, neste Estádio, deveria ser o ponto de par-
tida do Campeonato Nacional".

Que belo estádio construímos! Com capacidade para
130 mil pessoas, é o segundo maior estádio coberto do
mundo. Esse gigante proporciona todo o conforto. Possui
40 bares, cozinhas e refeitórios capazes de servir 200 refei-
ções simultâneas. Noventa instalações sanitárias, serviço
médico completo, vestiários com duchas, banheiras e apa-
relhagem especializada. Rádios e tevês têm à disposição
24 cabines para transmissão dos verdadeiros shows de bola
e artísticos, grandes reuniões de fé, que acontecem sem-
pre. E nós não nos esquecemos dos alojamentos, capazes
de abrigar 538 pessoas, um hotel de bom porte.

Os alojamentos deram vida ao Nlineirão, ficando neles
as delegações do interior ou de outros Estados. Hoje, pre-
cisa de reformas. Entretanto, devido à sua importância,
certamente serão recu perados para a Copa de 2014.

Quanto à luz, foram colocados 256 refletores voltados
apenas para o campo, que é iluminado por setores, sem
sombras comprometedoras.

Entretanto, quando apenas um refletor sai do foco, pode
haver formação de cones, ou seja, ponto cego. Quem me
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chamou a atenção para isso foi Raul Plassmann, famoso
goleiro do Cruzeiro com sua camisa amarela, que certo dia
me disse: "Dr. Gil, eu saltei para pegar a bola, ela desapa-
receu e, de repente, chegou às minhas mãos". Isso ocor-
reu porque um refletor havia saído da posição. Conseqüen-
temente não fornecia a luz necessária.

E o nosso estacionamento? Tem capacidade total para
cinco mil carros, trazendo ainda mais tranqüilidade, con-
forto e segurança.

Ter ficado tudo pronto, na data da inauguração, em 5
de setembro de 1965, sem atrasos, surpreendeu a imprensa
e os dirigentes mineiros. Januário Carneiro, então presiden-
te do Vila Nova, declarou que "a verdade é que nenhum de
nós - presidentes dos clubes da Divisão Extra - acreditou
na conclusão do Estádio e se preparou para esta nova fase.
Não temos time para apresentar ao público".

Só que a Federação Nlineira de Futebol, responsável
pela programação do Estádio nos primeiros tempos, logo
tratou de conseguir grandes equipes nacionais e internaci-
onais para jogar. Januário tinha razão, mas acabamos com
vantagem, porque aqui jogaram alguns dos times mais fa-
mosos, nos primeiros anos de inaugurado o Mineirão.
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o Estádio passou, em sua execução, por dois governa-
dores. Durante todo o tempo de construção, nada mudou
na administração. Não houve sequer novas nomeações.
Os funcionários da administração foram os mesmos, num
total de trinta, desde o início das obras. Por isso, não tive-
mos nenhuma modificação de comando.

Novos engenheiros devem atualizá-lo, considerando
o que a Fifa recomendar para a Copa do Mundo de 2014.
Os tempos passam, um grande projeto de mais de 40
anos precisa de manutenção, melhorias. Continuo tendo
pelo Estádio Governador Magalhães Pinto um orgulho
imenso e o coração cheio de agradecimentos à equipe
que trabalhou comigo e que está relacionada na abertura
deste livro.

Fomos nós - e todos os mineiros - os construtores des-
ta grande obra.

99



• ESTÁDIO DE TERESINA. PARTICIPEI, AINDA, DA

CONSTRUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS, PROJETADOS PELO MEU

CUNHADO RAUL CIRNE.

CAPÍTULO V

Uma rede de estádios

o Mineirão está pronto, oito anos depois do projeto de
Jorge Carone Filho ser apresentado à Assembléia
Legislativa. Passamos por dois governos e um longo tem-
po de lutas, sonhos e muito, muito trabalho. Mas o objeti-
vo final estava lá na Pampulha, bonito e imponente, para
alegria do povo mineiro.

Com um palco apropriado, o nosso futebol evoluiu ra-
pidamente. O Cruzeiro foi o time que mais se aproveitou
do novo cenário. Com estrutura montada ainda durante a
construção, formou um time que marcou época no fute-
bol. Tanto que, no ano seguinte, em 1966, ganhou a Copa
do Brasil em cima do poderoso Santos, de Pelé & Cia.
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A Copa era uma espécie de campeonato brasileiro da épo-
ca, reunindo os campeões estaduais de todo o país, mas os
confrontos eram decididos regionalmente, para evitar as
viagens longas, tão difíceis naqueles tempos.

Lembro-me de um jogo inesquecível dessa competi-
ção e que ficou na memória de todos os que gostam de
futebol, mesmo não torcendo para o time celeste, como é
o meu caso. O Cruzeiro ganhou do Santos de 6 a 2 no
Mineirão, no primeiro jogo das finais e, depois, se sagrou
campeão no jogo realizado em São Paulo.

Aliás, este jogo em São Paulo tem uma história que me
marcou muito e serve para ilustrar o descaso, desrespeito
mesmo que alguns círculos paulistas têm com as pessoas
de outros Estados. O Cruzeiro convidou para chefiar a de-
legação o coronel José Guilherme, que era o presidente da
Federação Mineira de Futebol, o Aécio Cunha, pai do
governador Aécio Neves, e eu.

O Santos fora recebido com a maior gentileza, com
todas as honras em Belo Horizonte, quando veio para o
primeiro jogo. O Cruzeiro esperava o mesmo tratamento
em São Paulo, quando chegou para o segundo jogo. Quer
dizer, dirigentes da Federação e do Santos para receber no
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aeroporto, acompanhamento até o hotel, etc. Não havia
ninguém, só um ônibus para levar a delegação.

Quando chegamos à noite ao Pacaembu, não havia tam-
bém pessoa alguma esperando nem o time do Cruzeiro e
nem o restante da delegação. Foi preciso o coronel José
Guilherme, presidente da FMF, dar uma "carteirada" como
oficial da PM, para todos terem acesso ao estádio.

No primeiro tempo, o Santos fez dois gols e o Cruzeiro
ainda perdeu um pênalti batido pelo Tostão. No interva-
lo, me aparece o Mendonça Falcão, presidente da Federa-
ção Paulista de Futebol, que havia me irritado profunda-
mente na inauguração do Mineirão, em uma passagem re-
latada anteriormente, propondo ao José Guilherme com-
binar tudo para o terceiro jogo. Aí, o presidente da FMF,
mineiramente, falou que devíamos esperar o final da par-
tida. Moral da história: o Cruzeiro marcou três gols, ga-
nhou o jogo e o título. Então, sumiu todo mundo e mes-
mo no dia seguinte nenhum deles foi ao hotel. Pegamos o
ônibus, o avião e viemos comemorar o título em Belo Ho-
rizonte.

O meu Atlético tinha um time razoável, foi melhoran-
do aos poucos e, alguns anos depois, conseguiu quebrar,
em 1970, a série de títulos estaduais de seu maior rival.

IOS



Gil César Moreira de Abreu

No ano seguinte, em 1971, com Telê Santana comandan-
do o time, foi o primeiro campeão brasileiro. Ao mesmo
tempo, começou um trabalho nas divisões de base, que
deu origem ao grande time do Galo que conquistou uma
série de títulos e deu muitas alegrias à enorme torcida
atleticana. Mas isso já é outra história e estou dando um
salto no tempo.

• • •
Depois da inauguração do Mineirão, meu trabalho na

ADEMG continuou até o ano de 1969, quando saí para
fundar a Sudecap. Na época, aconteceu uma explosão no
Brasil em termos de construção de estádios e o grande
responsável foi o senhor João Havelange, presidente da
Confederação Brasileira de Futebol. Ele estava interessa-
do em criar um campeonato brasileiro de futebol, Inte-
grando realmente todos os estados da federação.

Para alcançar esse objetivo era preciso que existissem
estádios em todo o país. Já havia o Maracanã, o Pacaembu
e o Mineirão, mas ele queria criar uma rede de grandes
campos de futebol em outros estados. Era muito determi-
nado. Dizia aos governadores: "Faça um estádio aí, pegue
o time campeão e bote no campeonato nacional."
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Foi isso que aconteceu: os governadores se interessa-
ram de imediato, porque um estádio em si era um prestí-
gio para o estado e para a cidade onde fosse construído. E
o prestígio se tornava maior ainda, se o clube daquela ci-
dade participasse do campeonato nacional, que ainda não
existia. Estava na fase de estudos e planejamento.

No Norte e no Nordeste a promessa do presidente da
CBF entusiasmou os governadores e logo começaram os
projetos para construção de novos estádios. O primeiro foi o
de Teresina, depois os de São Luís, Campina Grande, João
Pessoa e mais tarde o de UberIândia, aqui em Minas.
O que me surpreendeu neste último foi que ele não teve a
participação do governo estadual: foi custeado pela própria
cidade e pela Prefeitura.

O convite para que eu participasse do gerenciamento
na construção dos estádios foi conseqüência direta do
Mineirão: ele tinha se tornado referência nacional e até
internacional, porque era considerado na época como o
segundo maior estádio coberto do mundo. Além de estar
constantemente na mídia, como exemplo de modernidade
e funcionalidade, acredito que o João Havelange tenha
sugerido aos governadores algo como: se vocês quiserem
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um projeto, aproveitar idéias e soluções práticas, conhe-
çam o Mineirão.

Quando vinham visitar a cidade, os governadores, ou
pessoas por eles designadas, me procuravam e eu lhes
"apresentava" o Mineirão.

O meu cunhado, o arquiteto Raul de Lagos Cirne, que
tem uma longa história na arquitetura mineira e brasileira,
porque projetou as agências do Banco Comércio e Indús-
tria em todo o país, foi chamado para participar das con-
versações. E ele acabou junto comigo na construção de
todos esses estádios, executando os seus projetos.

O Raul tem uma capacidade muito grande de absor-
ver o que se quer fazer. Em termos de estádio, a primei-
ra pergunta era: qual a capacidade? Todos os governado-
res queriam fazer um estádio grande e tínhamos de
convencê-los de que um limite razoável seria de 60 mil
lugares.

Na realidade o que ocorreu: os estádios de João Pessoa
e de Campina Grande, ambos na Paraíba, foram
construídos, por exigência do governador Ernâni Sátiro,
de tal forma que pudessem ser ampliados, o que é um
negócio sem pé nem cabeça. Nós fizemos uma estrutura
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mais simplificada, sem a preocupação de uma expansão
futura. Tanto que ela não foi feita e nunca o será.

Teresina também foi o mesmo caso: a cidade não pre-
cisa de um estádio de 60 mil pessoas. Mas o governador
Alberto Silva veio a Belo Horizonte, conheceu o Mineirão
e me disse: "Você não pode ir para Teresina amanhã?" Ele
era assim mesmo: pensava em fazer uma coisa e queria
começar na mesma hora.

Depois, aconteceu um fato engraçado conosco. O go-
vernador Alberto Silva, que ficou meu amigo, foi convida-
do pelo presidente Geisel para montar a Empresa Brasi-
leira de Transportes Urbanos. A primeira pessoa que ele
convidou para participar da empresa fui eu. Ele me disse:
"Escolha aí alguma diretoria". Foi o que fiz, e acabamos
realizando um eficiente trabalho.

Voltando ao estádio: ele queria que eu fosse imediata-
mente para o Piauí, com um projeto pronto para um está-
dio de 60 mil lugares. Expliquei que era engenheiro e que
isto não era minha especialidade, não tinha conhecimento
da área. Foi quando o Raul entrou na empreitada.

O Raul fez o projeto a partir do levantamento topográ-
fico. Apresentamos o projeto, mas o Alberto queria um
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estádio todo fechado, nos moldes do Mineirão. Foi o dia
em que o Raul conquistou o homem, porque ele virou o
desenho de cabeça para baixo, fechou os croquis na hora,
à mão, e disse: "É isso o que senhor quer?" E o governa-
dor aprovou o anteprojeto ali mesmo.

Depois, veio São Luís, no Maranhão, que só pôde ser
construído por causa do entusiasmo e incentivo do José
Sarney. É chamado de Castelão, em homenagem ao go-
vernador que concluiu a obra, João Castelo. Quer dizer, o
nome do Sarney não foi lembrado.

Não houve muitos problemas para construir os estádios,
apesar de não termos podido realizar o que os governadores
queriam inicialmente. Resolveu-se tudo na base do diálo-
go. Explicávamos: "Não vamos cobrir o estádio, porque não
justifica o investimento. Não vamos fazer o que o senhor
quer, mas, sim, arquibancadas e deixar um local para as
possíveis cadeiras cativas e a tribuna de honra cobertas. Nlas
nada de cobrir o estádio inteiro, porque fica muito caro".

A cobertura que se fez, por exemplo, no estádio de
Teresina, começa atrás dos gols e vai se ampliando em
uma espécie de balanço para o meio, que é o espaço nobre
do estádio. Quer dizer, existe lá uma cobertura, que é até

IIO

A Construção de uma Vida

maior do que a do Mineirão na parte central, com um
balanço de 33 metros.

O problema comum a todos os estádios construídos,
inclusive o Mineirão, foi a falta de dinheiro, verbas para
tocar as obras. Nas situações limite, ou o governador arru-
mava recursos ou a obra parava. Todas as obras foram con-
cluídas, quer dizer, o dinheiro acabava aparecendo. O es-
tádio era feito já visando ao campeonato nacional, com a
participação de uma equipe local na competição, como
uma forma de arrecadação. Assim, o prazo de construção
de cada um foi de aproximadamente três anos.

Os trabalhos foram realizados com empresas locais de
engenharia, que já tinham obras de certo porte em seus
estados e crédito com o governo e com a rede bancária.
Todos com dificuldades, mas acabaram sendo concluídos
pela vontade maior do governador de cada estado.

O último foi o de Uberlândia, um desejo da comunida-
de, acredito que motivado pela rivalidade com Uberaba,
que já tinha um estádio razoável, de bom porte para o
tamanho da cidade. Eles queriam muito aquela obra e,
juntamente com Raul Cirne, construímos ali o Parque do
Sabiá, um estádio com 60 mil lugares, em um pedaço de
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terra enorme, muito bonito, que tem um lago e até um
local para pessoas da 3a idade. Há um detalhe muito inte-
ressante: as bilheterias ficam no corpo do estádio e fez-se
um corredor interno ligado às bilheterias para circulação, o
que melhora a segurança de todos. O torcedor compra o
ingresso já dentro do complexo.

O curioso deste estádio é que ele não se constituiu
realmente num grande cenário para o time da cidade, que
nunca disputou o campeonato nacional e tem participação
limitada nas competições regionais. O futebol ali nunca
teve papel preponderante, como em outras cidades. :Mas
o Parque do Sabiá, em termos de complexo esportivo, tal-
vez seja o mais completo do Brasil.

II 2.

PARTE 2

Executivo em Grandes Cargos



CAPÍTULO VI

Planejamento:
realidade ou ilusão?

A humanidade sempre alimentou o sonho de alcançar
o absoluto, a precisão total, acreditando que o rigor cientí-
fico e técnico seria a melhor proteção contra a incerteza e
o erro. Mas toda realização humana, por maiores que se-
jam os nossos cuidados no planejamento e na execução,
traz consigo a possibilidade de conter equívocos e fragili-
dades, que o tempo acabará por revelar.

a exemplo de cidades como Belo Horizonte, Goiânia
e Brasília, planejadas pelos melhores engenheiros e arqui-
tetos, demonstra como é ilusória a pretensão de fazer do
planejamento uma garantia de perfeição, capaz de resistir
incólume à passagem do tempo e a uma nova realidade
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econômica, social e política. As três foram desenhadas
no papel, segundo a melhor técnica de planejamento
de cada época, mas em pouco tempo iriam surpreender
os seus autores, apresentando desafios e problemas ur-
banos inesperados.

Vamos ficar apenas em Belo Horizonte, planejada e
construída para ser a nova Capital e sede do Governo de
Minas. Desde a escolha do local até o desenho de ruas,
avenidas, praças, prédios públicos e habitações para os pri-
meiros moradores, tudo foi pensado em minúcias.

Entretanto, nem é preciso nos aprofundarmos na com-
paração entre os planos e a realidade para chegarmos à
evidência de que a cidade planejada não é necessariamen-
te melhor que a cidade de geração espontânea.

Cidades planejadas, ao contrário do que imaginavam
os técnicos do final do século XIX, não traziam consigo a
garantia de que a população estaria livre dos tormentos
comuns a todos os grandes aglomerados urbanos do século
seguinte. Sem ser saudosista, pois não o sou por formação
e exercício profissional, penso que nenhuma cidade nasce
feita ou sobrevive sem criar sua memória, identidade e
padrão cultural próprio. A essência da cidade é a sua histó-
ria, a história construída pelo seu povo.
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Ainda prefeito de Belo Horizonte, em 1941, Juscelino
Kubitschek pediu a Oscar Niemeyer que projetasse uma
grande sala de espetáculos para a cidade, que na época só
contava com um espaço público para concertos e óperas, o
Teatro Francisco Nunes, na realidade um galpão adapta-
do e desconfortável.

O projeto do Palácio das Artes vem dessa época, mas
desde os primeiros traços da idéia original a execução so-
freu sucessivas interrupções, até que em 1966 o governa-
dor Israel Pinheiro nomeou uma comissão especial para
cuidar da obra, e o arquiteto Hélio Ferreira Pinto, na épo-
ca diretor da Escola de Arquitetura, assumiu a responsabi-
lidade de adaptar o projeto de Niemeyer.

Embora mantendo as linhas gerais do projeto, Hélio
teve que fazer muitas alterações, para adaptar o edifício
aos novos tempos e às novas necessidades, pois o Palácio
das Artes já não seria só um teatro, mas sim um centro
cultural multiuso, como se diz hoje, e as soluções que Hélio
encontrou revelaram-se funcionais e acertadas.

Já se falou muito sobre a reação negativa de Oscar
Niemeyer às mudanças propostas por Hélio, até mesmo
com base no conceito de que todo projeto arquitetônico é

II?
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uma obra de arte e todo arquiteto é um artista. Entretan-
to, jamais tomei conhecimento de alguma real desavença,
e penso que Niemeyer, um ÍCone da arquitetura mundial,
não se deixaria abalar tão facilmente.

Eu ainda ocupava a direção da ADEMG (Administra-
ção de Estádios do Estado de Minas Gerais) quando o
governador Israel Pinheiro convocou-me para analisar a
situação das obras do Palácio das Artes, ainda paralisadas.
O governador queria saber se havia condições de promo-
ver ali um concerto do pianista Nelson Freire, dedicado a
dona Iolanda, esposa do presidente da República, general
Arthur da Costa e Silva.

Reuni alguns engenheiros do Mineirão e fomos fazer
um diagnóstico da situação. Além de interrompidas, as obras
tinham ficado sem manutenção, mas ainda assim a vistoria
nos deu a certeza de que, no prazo de seis a oito meses,
poderíamos entregar o Palácio das Artes em condições de
abrigar qualquer manifestação cultural importante.

Foi preciso somar os esforços de muita gente, mas co-
locamos em pé o Palácio das Artes. O governador nomeou
uma comissão e acertou com o prefeito Luiz Gonzaga Souza
Lima, que designou o engenheiro Haroldo Rohlfs como
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representante da Prefeitura, acompanhado pelo arquiteto
Pery da Rocha França, como representante do Governo e
responsável pela obra.

Assim, enquanto Hélio Ferreira Pinto reformulava o
risco original de Niemeyer, dando nova feição ao projeto,
Pery da Rocha França cuidava dos detalhes referentes à
sonorização acústica, iluminação, palco etc. E, como cos-
tuma acontecer com certas obras públicas, o Palácio das
Artes foi objeto de diversas inaugurações.

A 30 de janeiro de 1970, aconteceu, com grande pom-
pa, a inauguração da Grande Galeria, para abrigar obras de
artistas consagrados, como Mestre Athayde, Aleijadinho e
Guignard, entre outros. Em junho do mesmo ano, o go-
vernador mudou o nome de Fundação Palácio das Artes
para Fundação Clóvis Salgado, em justa homenagem ao
médico, professor de Medicina e ex-governador de Mi-
nas, Clóvis Salgado da Gama.

Tocamos as obras em ritmo acelerado, para cumprir o
calendário aprovado pelo governador, que fixou a data de
13 de março de 1971 para a verdadeira inauguração oficial,
em grande estilo, e faltava apenas um mês, quando rece-
bemos a recomendação de construir um alçapão para o
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ponto, o que fizemos furando uma laje de quase 30 centí-
metros. A Grande Orquestra executou o oratório Messias,
de Haendel, regido pelo grande maestro Isaac
Karabitchevsky, tendo como solistas as cantoras líricas Síl-
via Christa Groeschki e Ana Maria Martins.

A inauguração foi um sucesso.

Retomando o tema do planejamento, vale a pena lem-
brar a nossa experiência à frente da Superintendência de
Desenvolvimento da Capital (Sudecap), criada em 9 de de-
zembro de 1969 para elaborar o plano plurianual de investi-
mentos e desenvolver e executar projetos da Prefeitura re-
lacionados direta ou indiretamente ao desenvolvimento de
Belo Horizonte, além de tarefas e serviços específicos.

Embora a Sudecap fosse órgão municipal, assumi o cargo
de diretor-superintendente a convite do governador Israel
Pinheiro, com a concordância do prefeito Luiz de Souza
Lima. Na época, o governador nomeava o prefeito, e ha-
via perfeita sintonia entre os dois. Fui o primeiro Superin-
tendente da Sudecap.

Foi uma experiência única, para todos os que partici-
param daquela fase inicial, pois nossa responsabilidade não
era apenas identificar e estudar os problemas relacionados
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com a capital, mas provocar e estimular debates que indi-
cassem as soluções mais adequadas e colocar rapidamente
em execução os projetos prioritários.

A cidade não dispunha de um plano de obras conven-
cionai e nem mesmo de um Plano Diretor adequado, mas
ainda assim a Sudecap seguiu em frente e realizou um
extraordinário conjunto de obras em Belo Horizonte.

Apenas quatro meses depois da criação da Superinten-
dência, uma equipe de arquitetos e técnicos apresentaria
o primeiro estudo, intitulado "Solução Básica Integrada
de Tráfego - Pólo Lagoinha" e produzido com a colabora-
ção da seção mineira do Instituto dos Arquitetos do Brasil.

É sabido que, apesar de ser uma cidade planejada, Belo
Horizonte viveu, enfrentou e continuará a ter problemas
de infra-estrutura, que irão surgindo ao longo do tempo.
De nada adiantaria planejar soluções para daí a 20 anos,
quando tudo estaria mudado e as gerações futuras não iri-
am se beneficiar dos investimentos feitos então.

Por tudo isso, decidimos que os debates seriam sobre
temas e problemas atuais, de modo que a Superintendên-
cia cumprisse a missão de estabelecer um processo per-
manente e contínuo de planejamento, acompanhando de
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perto as tendências do crescimento e evolução da cidade,
antes mesmo que surgissem os problemas.

O primeiro passo foi montar uma equipe competente,
com um grupo de profissionais já conhecidos, e tive a mai-
or satisfação de reunir: Lúcio Assunção, engenheiro con-
ceituado; José Carlos Laender, Ney Werneck, Roberto
Vick, Elmo Junqueira Lopes, Hélio de Paula, Silvio
Bhering, e Ismaília Nunes, que era engenheira da prefei-
tura.

Sempre acreditei que somente aqueles que conhecem
muito bem a cidade e convivem com ela no dia-a-dia de-
vem estabelecer um programa de obras e cuidar da sua
execução. E ninguém conhecia Belo Horizonte melhor que
os engenheiros e arquitetos mais antigos da prefeitura.
Quando começamos a trabalhar juntos, tínhamos apenas
15 dias para definir um programa completo de obras.

Desde a sua criação, a Sudecap sempre desenvolveu
projetos e executou obras com base em um planejamento
urbano bem definido, e nunca trabalhou sozinha. De for-
ma transparente e obedecendo à mais rígida legalidade,
firmamos contratos com dezenas de empresas de constru-
ção e prestação de serviços.
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Na etapa inicial, chegamos a trabalhar, ao mesmo tem-
po, com diversas empresas diferentes, opção que signifi-
cou forte estímulo a engenheiros e arquitetos e uma con-
tribuição importante para o crescimento do setor da cons-

trução, em Belo Horizonte.

Em determinadas obras, trabalhávamos até 24 horas
por dia, devido à compreensão de que a posição de metró-
pole regional ocupada por Belo Horizonte, com seu verti-
ginoso crescimento, não era mais compatível com o antigo

ritmo de realização de obras públicas.

Ao mesmo tempo, convoquei como consultores alguns
arquitetos mineiros, encarregados de estudar melhorias no
centro urbano de Belo Horizonte (praças Sete e Raul Soa-
res), e a equipe propôs o fechamento dos quatro quartei-
rões da Praça Sete, que foram transformados em locais de

encontro da população.

Na realidade, mudamos o próprio conceito de planeja-
mento e execução de obras públicas, eliminando entraves
burocráticos e estabelecendo um excelente entrosamento
e permanente diálogo com os profissionais e os órgãos

municipais, estaduais e federais.

123



Gil César Moreira de Abreu

Concordamos em que a primeira e grande obra seria
unir as avenidas Bias Fortes e Pedro 11, construindo o ele-
vado da Bias Fortes, que posteriormente recebeu o nome
de elevado Castelo Branco. O objetivo era vencer o vale
do Arrudas e ligar a região do Carlos Prates - Renascença,
onde até então só havia ligações por pequenas pontes so-
bre o ribeirão Arrudas.

Com o elevado, criaríamos um eixo que funcionaria
como alternativa para aliviar o tráfego e transpor a cida-
de, para atingir a avenida Pedro 11 ou o cruzamento do
elevado com a rua Padre Eustáquio. A questão principal
desse projeto era decidir se as obras seriam feitas na pró-
pria Bias Fortes ou na avenida Barbacena. Penso que
tomamos a decisão mais acertada, iniciando as obras na
Bias Fortes.

Fazendo um parêntese, vale a pena contar uma histó-
na Interessante que aconteceu logo no início das obras.
Em visita à rua Peçanha, que sai da rua Padre Eustáquio
com Nossa Senhora de Fátima, o prefeito Luiz de Souza
Lima, olhando a paisagem de cima, comentou: "Está todo
mundo falando sobre preservação do meio ambiente e áreas
verdes, que temos de criar na conclusão do viaduto, mas
aqui na região não vai precisar, não". Ele estava visualizando
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pequenos aglomerados de árvores, espalhados pelas re-
dondezas e que compunham um cenário bonito. Foi quando
o arquiteto Celso Pinheiro, professor da Escola de Arqui-
tetura, que fazia parte da equipe da Sudecap, disse: "Não
é bem isso, prefeito. O senhor está confundindo área ver-
de com fundos de quintal". Foi um riso só e o assunto

morreu ali mesmo.

Contratei a Equipe 58 para dar início à execução do
projeto, bastante arrojado para a época, pois se construía
pela primeira vez um vão livre de 70 metros sobre o
Arrudas, além de ser a primeira obra a adotar o chamado

balanço sucessivo.

Como o ribeirão Arrudas atravessa toda a região central
da cidade, o plano incluiu a construção de um viaduto
sobre a avenida do Contorno, o leito do Arrudas e os tri-
lhos da Central do Brasil (utilizados mais tarde pelo Me-
trô). Também faziam parte do projeto uma pista de meia-
encosta até a avenida Pedro 11, com extensão de mil
metros, além de quatro pistas de rolamento com 3,50 metros
de largura cada uma e faixas arborizadas, totalizando 18,30
metros de largura. E o raio da curva, dotado de
su perelevação nas pistas, seria de 130 metros.
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Logo foram visíveis as repercussões positivas dessa obra:
os bairros das regiões oeste e norte da cidade ganharam
melhor acesso, o paisagismo ao longo do morro da rua Pa-
troCÍnio trouxe nova visão urbana (importante para o de-
senvolvimento turístico da capital) e obras complementa-
res em toda a região se tornaram viáveis, devido à facilida-
de de acesso e à sua valorização.

Além disso, essas obras aliviaram o movimento e a
pressão do tráfego nos viadutos da Rodoviária, sugerindo
ainda novos conceitos de uso do solo: a implantação de
praças e áreas verdes nas áreas marginais à pista e na
meia-encosta permitiria o uso dos terrenos para habita-
ções verticais.

Raramente é possível executar obras desse porte, em
áreas centrais da cidade, sem que apareçam complicações
inesperadas, e não chegou a me surpreender o telefonema
que recebi do jornalista Odin Andrade, assessor de Antô-
nio Luciano, avisando que o empresário embargaria a obra,
pois esta passava nos fundos de sua casa.

Liguei para o governador Israel Pinheiro, engenheiro
experiente e que já comandara obras muito maiores en-,
frentando todo tipo de problemas, e ele me autorizou a
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prosseguir. Chamei Levínio Castilho, dono da Construto-
ra Pioneira, uma das empresas que estavam fazendo o via-
duto, e combinamos uma estratégia: na sexta-feira à noite,
ocuparíamos o terreno e iniciaríamos a movimentação,
abrindo o trecho sobre o terreno do Luciano. Foi o que

fizemos.

o viaduto da avenida Borba Gato, hoje avenida José
Cândido da Silveira, também foi projetado e construído
nessa época pela Sudecap. Executamos a obra em dois
módulos, com um vão de 45 metros sobre os trilhos da
Estrada de Ferro Central do Brasil. A avenida, com 40
metros de largura, permite o acesso direto do centro à re-
gião nordeste e à cidade de Sabará e ainda hoje é uma das
vias metropolitanas mais importantes, por sua posição no
sistema viário de Belo Horizonte.

Perto do entroncamento da rua Jacuí com a BR-262,
concluímos a ponte da Rua Volts, que liga os bairros São
Paulo elo de Maio, numa das regiões mais densamente

povoadas da cidade.

Obra essencial para a cidade, tendo como ponto central
a Rodoviária, a construção do Túnel Lagoinha - Concórdia
abriu uma passagem mais rápida e eficiente do centro para
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todos os moradores da região nordeste, que eram obrigados
a utilizar os viadutos da Floresta e de Santa Tereza.

o projeto se compõe de um túnel falso, com revesti-
mento estrutural e simples, passagem de pedestre, pista
de rolamento e serviços complementares, e seu produto
final foi a criação de uma importante linha transversal en-
tre a avenida Teresa Cristina, a BR-040 e as avenidas do
Contorno e Cristiano Machado, tangenciando a zona cen-
tral e ligando as regiões industriais da área metropolitana
(Betim, Contagem, Sabará e Santa Luzia). Outra melhoria
resultante da obra foi o alívio da pressão do tráfego na
avenida Antônio Carlos, a partir da avenida Cristiano Ma-
chado, que se articula com a antiga Avenida Borba Gato.

Durante o curto período em que ocupei o cargo de dire-
tor-superintendente da Sudecap, outras grandes obras viári-
as foram realizadas nos mais diversos pontos da cidade:

• avo Augusto de Lima e avo Bias Fortes: retirada dos
canteiros centrais, pavimentação e nova capa asfáltica,
melhorando a circulação de veÍCulos.

• avo Prudente de Morais: implantação e pavimenta-
ção da primeira e da segunda etapas. A obra,
reivindicada há muito tempo pela região,
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complementou os serviços já executados de canali-
zação e valorizou toda a área .

• avo Amazonas: retirada dos canteiros centrais e pavi-
mentação asfáltica, recapeamento e obras comple-
mentares entre a praça Raul Soares e a GameIeira.

• avoBorba Gato, atual José Cândido da Silveira: aber-
tura e pavimentação asfáltica.

• avoOtacílio Negrão de Lima: asfaltamento de aproxi-
madamente 13 km em volta da lagoa da Pampulha,
até dezembro de 1970.

• avo Santa Rosa, na Pampulha: asfaltamento até a la-
goa da Pampulha.

Realizamos também obras de canalização e saneamen-
to necessárias para assegurar melhor qualidade de vida à
população. Além de sanear e valorizar todas as regiões,
essas obras contribuíram para evitar enchentes, permitir a
abertura de novas avenidas e facilitar o tráfego de veícu-
los. Na época, canalizamos o total de 4.369,40 metros, e
merecem destaques estas obras:

Córregos do Zoológico, do Leitão, da Serra, dos Pin-
tos, da avenida Nlexiana (atual avenida Clara Nunes), da
avenida Guaicuí e das Mangabeiras.
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As obras de canalização de águas pluviais foram execu-
tadas na avenida Mauá e ruas Tenente Renato César e
Joaquim Murtinho, e na área da CIURBE, incluindo as
avenidas Afonso Pena e dos Bandeirantes.

Foram imensas as dificuldades encontradas durante a
execução dessas obras, principalmente quando realizadas
no fundo de vales, áreas que antes eram habitualmente
abandonadas porque seu aproveitamento exigia trabalhos
de maior porte.

Esse abandono, criando áreas abertas no centro urba-
no, já permitira que a população promovesse a ocupação
desordenada, construindo favelas. Tanto que, na década
de 70, o número de moradores em favelas já chegara a
14,75% da população total.

A Sudecap tratou essa questão com muita competên-
cia, em conjunto com outros órgãos, como COHAB,
INOCCOP e até a Prefeitura, evitando que o problema
ganhasse proporções irreversíveis.

Além das obras de canalização e melhoria da malha
viária, trabalhamos também na construção de edificações
públicas para a área da educação, inaugurando 10 grupos
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escolares, no segundo semestre de 1970, e mais 30 no iní-
cio de 1971. Todas essas edificações obedeciam ao padrão
CARPE, órgão especializado nesta área, e contavam cada
uma com oito salas de aulas, sala de professores, bibliote-
ca, zeladoria, enfermaria, gabinete dentário, pátio cober-
to, instalações sanitárias e praça de esportes.

Com a construção desses 40 grupos escolares, a
Prefeitura pôde criar mais 47.040 vagas, além de gerar
1.640 empregos, durante as obras.

A partir de 1983, a Superintendência adquiriu maior
poder, como único órgão executor das obras realizadas
pelo município, além de assumir também a responsabili-
dade de cuidar da manutenção viária e da arborização da
cidade, com o replantio de árvores nas passarelas
concretadas.

Criada para acompanhar e planejar a evolução de Belo
Horizonte, que se orgulhava do título de "Cidade Jardim",
e promovendo mudanças sem desrespeitar suas caracterís-
ticas históricas, a Sudecap desempenhou assim, desde o
início, papel de grande importância, ao evitar que o proces-
so de crescimento causasse a perda total do ordenamento
da cidade, com graves prejuízos para a população.
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Mais de uma década depois, o deslocamento de atribui-
ções e as mudanças no modelo de gestão da prefeitura pro-
vocaram um esvaziamento da Sudecap, apesar do simultâ-
neo aumento desnecessário do número de funcionários.

Isto aconteceu na gestão do prefeito Célio de Castro,
na reforma administrativa da PBH. Posteriormente, em ou-
tra reforma, já com o prefeito Fernando Pimentel, a Sudecap
retomou suas atividades, passando a ser subordinada à Se-
cretaria Municipal de Políticas Urbanas. Na Sudecap conti-
nua trabalhando o engenheiro Ubiratan Soares de Sá, meu
amigo pessoal, excelente pessoa humana e profissional ain-
da melhor. Ele me acompanhou durante mais de 30 anos
de vida pública, e o fato de continuar na atividade demons-
tra que se pode prestar bons serviços no setor público inde-
pendentemente de quem esteja no poder.

Para encerrar, digo com orgulho que realizei, em ape-
nas um ano e três meses à frente da Sudecap, o maior
número de obras que a cidade já viu em toda a sua histó-
ria. Este é um levantamento que está à disposição de quem
possa se interessar pelo assunto, e se refere a dados
percentuais, ou seja, o que foi feito no pouco tempo em
que estive no comando do órgão.
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CAPÍTULO VII

Pelas ruas do Brasil

Fui um dos primeiros diretores da Empresa Brasileira
de Transportes Urbanos - EBTU, criada durante o gover-
no do general Ernesto Geisel, em um episódio já relatado,
mas que vale a pena repetir.

Quando fui contratado para gerenciar a construção do
estádio de Teresina, havia ficado muito amigo do gover-
nador Alberto Silva, do Piauí, e que está na política até
hoje. Ele foi convidado por Geisel para ser o primeiro pre-
sidente da empresa e me chamou: "Gil, escolhe uma dire-
toria aí que vamos trabalhar juntos". Foi uma forma sim-
pática de me colocar em uma nova função e uma prova de
confiança no que podíamos realizar juntos.

135



Gil César Moreira de Abreu

A tarefa que me coube como Diretor de Operações da
EBTU foi coordenar diretamente o primeiro Programa
de transportes urbanos no Brasil, financiado pelo Banco
Mundial e executado em seis capitais brasileiras: Porto
Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife e
Manaus. Este programa tinha orçamento de 500 milhões
de dólares e foi executado em parceria com os governos
estaduais e as prefeituras escolhidas. Isto me levou a vi-
sitar quase todo o território nacional, com viagens tam-
bém para outros países.

Na execução do programa, tive recepção calorosa em
todas as capitais e a colaboração das autoridades locais.
Um fato interessante ocorreu na minha visita a Salvador ,
onde fui recebido pelo governador Antônio Carlos Ma-
galhães. Ele gostou dos nossos planos para a cidade,
mas fez algumas ressalvas e pediu licença para ligar para
o Ministro dos Tra~sportes, Eliseu Resende. Pegou o
telefone e disse: "O Eliseu, eu estou aqui com o seu
pessoal da EBTU, que me mostrou o que eles querem
fazer em Salvador. Está tudo bem, tudo certo, mas eu
vou determinar onde as obras serão realizadas, tá? Por-
que aqui quem manda sou eu!" Este era o estilo ACM
de governar.

A Construção de uma Vida

Antes de entrar na EBTU, fui convidado por Jorge
Teixeira de Oliveira, coronel do Exército, então prefeito
de Manaus, para ajudá-lo na tarefa de implantar a estrutu-

ra da prefeitura.

Na primeira visita, acabei conquistando a confiança
dele e ficamos amigos. Praticamente não havia documen-
tos nos arquivos na prefeitura e ele me chamou para re-
solver um problema do estádio que havia lá. Atendi ao
convite e fui em um domingo, com a condição de que
voltaria no mesmo dia. Quer dizer, só levei a roupa do

corpo.

Cheguei a Manaus e no aeroporto tive uma noção de
como trabalhava o Teixeira. Ele me disse: "Eu estou aí
com um helicóptero já pronto e nós vamos descer lá no
campo de futebol". Nós fomos e eu vi que o problema era
com a drenagem do campo, que não estava funcionando e
acabava inundando também o fosso. E não havia nada na
prefeitura ou no governo do estado sobre o projeto da cons-
trução do estádio. A solução era improvisar. Aí, percebi o
estilo de trabalho do prefeito: com aproximadamente 100
homens de uma unidade do Exército que ele tinha im-
plantado na Amazônia - o Centro de Guerra na Selva -
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começaram a furar o fosso até liberar a drenagem, antes
obstruída. Cerca de três horas depois, o problema estava
resolvido e ele me chamou para comer uma tartaruga, um
prato que eu ainda não conhecia e que era proibido.

Durante o almoço, um ajudante-de-ordens informa-
nos que o Boulevard Educandus estava se desfazendo. ,
estranhei o nome, Boulevard Educandus! O pessoal ti-
nha tirado as escoras que estavam segurando a encosta
de um morro para utilizá-Ias na construção de casebres
sobre palafitas, onde a população de baixa renda, a maio-
ria pescadores, se abrigaria. Pedi então que ele convo-
casse alguns homens para trabalhar ali. Ele mandou bus-
car logo uns 80, daquela mesma unidade dos que tinham
trabalhado no estádio e eu orientei para que pegassem
sacos, enchessem de areia com brita e botassem cimento
por cima. Fizemos degraus de sustentação com os sacos,
em ângulo de 45 graus, até chegar ao leito do Rio Negro,
que corta a cidade. Quando chegou a noite, o problema
estava resolvido, a rua estava totalmente escorada e o
problema do deslizamento, solucionado. A partir destes
dois acontecimentos, a nossa amizade se consolidou tan-
to, que ele passou a se referir a mim como "meu irmão
branco" .

A Construção de uma Vida

O presidente Geisel tinha programado uma visita a
Manaus, para a inauguração do Hotel Tropical - do qual
fui um dos primeiros hóspedes - e queria conhecer o sis-
tema de transportes implantado na cidade e que eu
gerenciava, pela EBTU. Por isso, me chamaram para dar

as explicações necessárias.

O próprio Geisel criara o Sistema Nacional de Trans-
portes Urbanos, em novembro de 1975, formado pelo con-
junto de sistemas metropolitanos e municipais vinculados
às políticas nacionais de transporte e desenvolvimento ur-

bano, infra-estrutura viária expressa e transportes públi-

cos urbanos.

Em Manaus, a EBTU estava reformulando e modifi-

cando todo o sistema de transporte coletivo, a fim de que

as diversas linhas confluíssem para uma plataforma de
embarque e desembarque na área central da cidade. En-

tão, fui convocado para explicar ao presidente o sentido
geral do projeto e como ficaria, ao final, o sistema de trans-
porte e trânsito de Manaus. Sistema, aliás, que é diferente
de todos os outros, porque o passageiro tem a integração

dos ônibus com os barcos.
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Eu era diretor da EBTU e não conhecia pessoalmen-
te o presidente Geisel. Em Manaus, o Teixeira, que ti-
nha sido seu ajudante-de-ordens, me disse: "Olha, você
só fala com ele, se ele perguntar alguma coisa, porque
você fala demais". Inteligentemente, ele levou o presi-
dente à área central de Manaus às nove e meia da noite,
quando ali estava quase deserto. A comitiva foi andando
por aquelas vielas vazias até que, em determinada esqui-
na, o Teixeira me chamou e disse que o presidente que-
ria falar comigo.

Eu estava lá atrás, passei pelos seguranças e ele me
perguntou como seria feita a integração entre o sistema
hidroviário e os ônibus. Falando bastante, expliquei o que
estávamos planejando e me parece que ele ficou bem im-
pressionado, porque fizemos toda a obra sem nenhuma
interferência do governo federal.

A minha ligação com o prefeito ficou muito forte como
já disse, tanto que ele, mais tarde, me convocou para a
estruturação do governo de Rondônia, para onde tinha sido
nomeado também pelo Geisel, a fim de fazer o mesmo
trabalho que havia realizado na prefeitura de Manaus.

A Construção de uma Vida

Em Rondônia não havia praticamente nada; precisava-
se de um papel e ninguém sabia onde estava. Mais: não
havia uma equipe de trabalho, nem secretários, executi-
vos ou bons profissionais. Era praticamente zero.

Selecionei uma equipe de técnicos mineiros, muito efi-
ciente e profissional, comandada pelo Paulo Haddad e que
funcionou muito bem. Também o William Penido, que
havia criado a Copasa em Minas, na época de Israel Pi-
nheiro, ficou encarregado de montar o sistema de água do
estado de Rondônia.

O pessoal chegou e assumiu as principais posições de
um organograma funcional. Cada um executava sua pró-
pria função, mas dentro de um planejamento global, para
se criarem todos os órgãos necessários ao pleno funciona-
mento estatal. O Teixeira nomeava as pessoas para as se-
cretarias, as estatais ou qualquer outra empresa pública e
avisava-me ou ao pessoal que eu havia levado: "Treinem a
equipe aí, mostrem o que eles têm de fazer, porque aqui
só há gente inexperiente".

Na verdade, o termo que ele usou para definir as pes-
soas que iam assumir postos de comando em Rondônia foi
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bem mais forte, mas não vale a pena usá-lo aqui. É preciso
dizer que ele era assim mesmo: muito franco e direto,
chegando até a ser rude no trato pessoal. Talvez fossem
resquícios do seu tempo de caserna.

A verdade é que Rondônia não existiria como estado,
se ele não tivesse sido governador. O seu trabalho lembra-
me muito o dos portugueses no tempo da colonização do
Brasil. Eu até costumo dizer que ele é um bandeirante do
século XX.

Na nossa convivência aconteceram vários fatos engra-
çados e curiosos. Logo que tomou posse, conseguiu ver-
bas federais para fundar o banco estadual e teve de recu-
sar os primeiros pedidos que recebeu. Disse: "Gil, o ban-
co nem tinha começado a funcionar direito e pessoas do
governo já queriam receber os seus salários, que deveriam
estar depositados em outros bancos, e alguns até queriam
empréstimos" .

Viagem de helicóptero com o Teixeira também era
uma aventura constante. Em uma delas, notei e disse a
ele que estávamos quase sem combustível. Ele me res-
pondeu tranqüilo: "Veja só, estamos voando o tempo todo
em cima do rio. Se o combustível acabar, o piloto pousa
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na margem". Ficamos sem combustível, mas já estáva-
mos chegando a Porto Velho e deu para pousar sem pro-
blemas. Outra vez, estava na poltrona ao lado do piloto
e senti alguma coisa diferente debaixo dos meus pés.
Abaixei-me, levantei o tapete e vi uma tábua tapando
um buraco no piso do helicóptero. Quando reclamei,
ele apenas me disse: "Não precisa ficar com medo, não,
até porque o buraco é pequeno e não dá para você cair".

• • •
Em Brasília, me entusiasmava cada vez mais com o

trabalho que estávamos executando nas capitais brasilei-
ras, o que me levou a aprofundar mais os conhecimentos
que possuía sobre as diversas soluções de trânsito e trans-
porte adotadas em outras cidades.

Nessa época, Toronto, no Canadá, tinha a fama de pos-
suir o melhor sistema de transporte do mundo e, por isso,
aceitei o convite do governo canadense para conhecer suas

características.

Assim, passei alguns dias em cidades canadenses ava-
liando o funcionamento das empresas encarregadas do
transporte coletivo. A primeira delas foi Toronto.
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Havia um sistema planejado de partida dos ônibus e,
tendo ou não passageiros, eles faziam a rota inteira, nos
horários pré-determinados, permanecendo de cinco a dez
minutos no ponto final. E todos os ônibus eram lavados
diariamente, antes de saírem da garagem. A cidade conta
ainda com o metrô, que em determinados trechos tem
dois andares.

Em Vancouver, conheci um sistema interessante en-
tre ônibus e transporte por barcos, sendo que estes aten-
dem a uma área mais afastada da cidade. Os canadenses,
que estavam interessados em vender ao Brasil um siste-
ma de monotrilhos, chegaram a instalar um modelo es-
pecial durante uma Feira Mundial, só para atender os
VIsitantes.

O sistema de integração é muito diferenciado, por-
que possui balsas que chegam e entram direto nos locais
de embarque e desembarque, sem fazer manobras. Elas
vêm e voltam, quer dizer, navegam nos dois sentidos
levando e trazendo os passageiros para as cidades do ou-
tro lado do rio.

A conclusão após essas visitas foi de que havia sempre
modelo adequado à realidade de cada cidade, e que po-

144

A Construção de uma Vida

deríamos perfeitamente encontrar uma solução eficaz para
o problema de transportes nas capitais brasileiras.

Como diretor da EBTU, trabalhando em diversos pon-
tos do país, participei de soluções criativas adotadas em
cada lugar. Em Recife, por exemplo, o prefeito Gustavo
Krause queria atender à demanda da população por me-
lhor transporte, mas para isso era preciso construir vias de

penetração nas favelas.

~luitas vezes, o acompanhei em visitas às regiões mais
pobres da cidade. Krause conversava com os moradores,
demonstrava o seu interesse em criar as linhas de ônibus e
explicava que, para isso, era preciso que a população cola-
borasse, cedendo áreas da favela para abertura das vias. E

assim se fez.

Em Curitiba, o prefeito Jaime Lerner já cflara os
corredores preferenciais de transporte e coube à EBTU
pavimentar as áreas periféricas e de baixa renda, para
facilitar o acesso dos ônibus. Nessa época, os usuários
dos coletivos já contavam com estações cobertas - os
casulos - e utilizavam mais de um ônibus com o mesmo
bilhete.
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o casulo - como o Lerner chamou - funciona da se-
guinte forma: a pessoa compra o bilhete lá dentro e passa
para o ônibus; entra direto no veículo, porque a altura do
piso é a mesma do coletivo. E os ônibus circulam em um
corredor exclusivo, o que aumenta em muito o rendimen-
to do transporte.

Em Belo Horizonte, fui o gerente de um programa
que, em parceria com o governo do estado e a prefeitura,
incluiu a execução de algumas obras de grande porte: as
marginais do Arrudas, a avenida Cristiano :Machado, o
metrô, as diversas intervenções destinadas a melhorar o
trânsito nas principais vias da cidade e a pavimentação de
mais de 300 quilômetros de ruas por onde circulam os
ônibus da capital e da Região Metropolitana.

Em relação ao metrô, as primeiras desapropriações para
o início das obras aconteceram através de programas que
gerenciei em Brasília.

Ainda sobre o metrô, posso dizer que sou um dos res-
ponsáveis pela Casa do Conde ainda estar de pé, com suas
características originais. A Rede Ferroviária Federal, res-
ponsável pela construção do metrô, queria derrubar a casa,
alegando que o trajeto da linha assim o exigia, por causa
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de uma curva que atrasaria em segundos o percurso do
trem. Eu fui contra, assim como José Carlos Laender, que
era o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil e
que durante reunião com o pessoal da Rede, soltou a ex-
pressão: "Raio que o parta! A Casa do Conde tem de ser
preservada". E assim foi e ela está lá até hoje.

A renovação da frota de ônibus da Região Metropolita-
na de Belo Horizonte também aconteceu no mesmo perí-
odo. Por meio de uma parceria da EBTU com o Governo
do Estado, via BDMG (Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais) e o Setransp (Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros) foram adotados os ônibus
padron, desenvolvidos pela própria EBTU, em substitui-
ção aos até então usados e que eram adaptados de
carrocerias de caminhão. Eles proporcionaram conforto
muito maior aos passageiros e isto levou à substituição
dos veículos antigos por outros produzidos pelas fábricas
naCIOnaIS.

Assim, posso dizer, com orgulho e sem falsa modéstia,
que o trabalho que executei durante seis anos, de 1976 a
1982, beneficiou, de forma direta, grande parcela da po-
pulação de seis grandes capitais brasileiras.
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CAPÍTULO VIII

A guerra que não acabou

A principal inspiração do governador Hélio Garcia, ao
propor à Assembléia Legislativa a criação da Secretaria de
Minas e Energia, foi estabelecer uma política adequada e
um ordenamento mais eficaz, com regras claras, em setor
de vital importância para a economia mineira e nacional.

Transformar em realidade concreta e atuante um ór-
gão público que acabava de ser criado era das tarefas
mais desafiantes, sobretudo quando fazia parte de suas
atribuições comandar um sistema integrado por órgãos
ou empresas já existentes e que tinham desenvolvido,
de forma quase autônoma, a sua própria cultura admi-
nistrativa e gerencial.
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Quando o governador Hélio Garcia anunciou minha
nomeação, a Secretaria se chamava de Minas, Metalurgia
e Meio Ambiente, e o pessoal da imprensa me perguntou
como eu ia administrar Minas, Metalurgia e Meio Ambi-
ente, e eu respondi: "Não sei não, mas vou me informar
sobre isso".

Tomei posse nessa secretaria chamada Minas, Me-
talurgia e Meio Ambiente e então procurei o governa-
dor e lhe disse: "Tomei posse em uma secretaria que
não existe."

Os primeiros tempos não foram fáceis. Dois dias de-
pois que ocupei um andar do prédio da Rua Aimorés, onde
funcionava a Metamig, recebo um expediente informan-
do que haviam cortado a energia. Depois, um emissário
da Cemig veio falar comigo, na porta do prédio, para saber
o que eu estava pensando sobre a empresa, e respondi
que não estava pensando nada.

Depois, esclarecemos as coisas e o assunto foi encerrado.

F aziam parte do organograma da Secretaria de Minas e
Energia a Cemig - Centrais Elétricas de Minas Gerais, o
DAE - Departamento de Águas e Energia Elétrica e a
Metamig - Metais de Minas Gerais, cada uma delas com
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missão, valores e objetivos próprios, além de uma longa
história, principalmente no caso da Cemig.

A Cemig, criada pelo governador Juscelino Kubitschek,
tornara-se uma empresa poderosa, de grande prestígio até
fora de Minas Gerais e habituada a participar de negocia-
ções internacionais de financiamento para novos projetos.

O DAE fora criado basicamente para cuidar de eletrifi-
cação rural, em áreas carentes do Estado, atuando em cer-
ta época como órgão subsidiário da Cemig, e, ao tempo
em que assumi a Secretaria de Minas e Energia, atendia a
30 municípios da região da Zona da Mata.

Já a Metamig, que antes respondia isoladamente pela
pesquisa e gestão dos recursos minerais, na época explora-
va jazidas de ouro no Triângulo Mineiro e em Paracatu, e
transportava a sua produção em uma velha jardineira, dentro
de um saco.

O setor mineral, no mundo inteiro, é caracterizado pelo
extremo cuidado com que administra as informações sobre
seus estudos, pesquisas, novas jazidas e montante da pro-
dução, e a Nletamig não era diferente das demais empresas.

Como secretário de Estado das Minas e Energia, uma
das minhas principais preocupações foi ampliar o volume
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e a qualidade das informações disponíveis sobre a produ-
ção mineral e a produção de energia.

Quem me passou todas as informações sobre o setor
mineral, espontaneamente, foi o geólogo João César Pinhei-
ro, funcionário da Metamig, que conhecia muito bem o
cenário da economia mineral no Estado, aí incluída a atua-
ção de grandes mineradoras, como Vale do Rio Doce e MBR.

É curioso recordar que, na ocasião, as mineradoras não
se submetiam a nenhum tipo de fiscalização: até o reco-
lhimento de tributos era feito com base em informações
fornecidas pelas próprias empresas.

Outra fonte preciosa de informações sobre o setor foi o
então presidente da poderosa Vale do Rio Doce, Eliezer
Batista. A empresa, além de ser responsável pela maior
parte da produção mineral do estado, operava a ferrovia
Vitória-Minas, responsável pelo transporte do minério para
o Porto de Tubarão, em Vitória.

Já nessa época, observei que a Vale poderia se tornar o
principal parceiro do Estado, tanto no setor mineral quan-
to na melhor utilização da Vitória-Minas, uma das ferrovi-
as mais eficientes do mundo, no transporte de grãos para o
Porto de Tubarão, no Espírito Santo. O próprio doutor
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Eliezer afirmava, com freqüência, que o futuro da Vale era
transportar a produção mineira até Tubarão.

No setor energético, uma das nossas prioridades foi a
criação da Gasmig, assegurando sua participação na futura
política energética de Minas Gerais. Em companhia do pre-
sidente da Cemig, agendei diversas reuniões em São Paulo
com o professor José Goldenberg, presidente da Cesp -
Centrais Elétricas de São Paulo, e dos entendimentos re-
sultou a criação da Gasmig, como subsidiária da Cemig
dedicada à exploração de fontes alternativas de energia, com
destaque para o gás natural da bacia de Campos e o gás
residual liberado pela Refinaria Gabriel Passos.

A Gasmig, como subsidiária da Cemig, teria melhores
condições para negociar com a Petrobras. Como a Cemig é
muito eficiente, em trinta dias o programa de distribuição
de gás ficou pronto. E, em relação a São Paulo, levávamos a
vantagem de já termos o gasoduto; bastaria simplesmente
fazer outro, paralelo, para trazer o gás do Rio de Janeiro.

A convite da Petrobras, estive em Campos e em Macaé,
e fui no helicóptero da Cemig até uma das plataformas.
Durante o almoço com o comandante da plataforma e ou-
tros técnicos, recebi informações de que seria possível au-
mentar a produção.
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Isso aconteceu em 1985, e de volta a Minas informei-
me com o prefeito de Ibirité sobre aquela famosa Lagoa
da Petrobras, que estava sendo muito poluída por falta de
uma rede de esgoto.

Na opinião dele, a solução era negociar um acordo com
a Petrobras, pois era obrigação da empresa - como princi-
pal poluidora - realizar a obra de despoluição da lagoa.
A Petrobras desenvolveu, então, o projeto de uma estação
de tratamento.

Na época, utilizando tecnologia desenvolvida em Cam-
pinas e mediante convênio firmado com a prefeitura, trans-
formamos o aterro sanitário municipal em "Aterro
Energético". Além disso, um decreto do governador
Hélio Garcia criou o "Grupo do Gás", que após várias reu-
niões encaminhou à Petrobras proposta de aquisição de
1.600.000 (Nm3), que viriam da Refinaria Duque de
Caxias, para atender inicialmente ao parque industrial de
Juiz de Fora e Belo Horizonte.

o Cetec fez uma adaptação do motor a explosão con-
vencional e uma empresa buscava os botijões na própria
refinaria da Petrobras. Testamos também, no Cetec, o gás
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residual, posteriormente utilizado em ônibus cedidos pela
Cesp e pela Viação Santa Edwiges, de Betim, e os veícu-
los rodaram mais de 60.000 quilômetros com ele, sem apre-

sentar problemas.

l\Jlinas Gerais foi, portanto, o Estado pioneiro na utili-
zação do gás, que não era aproveitado pela Refinaria
Gabriel Passos e representava, na época, o equivalente a

160 mil litros de óleo diesel/dia.

Se esse programa experimental tivesse continuidade,
poderíamos ter, desde 1989, cerca de 300 ônibus urbanos
movidos pelo gás residual, ou seja, quase 10% da frota da
Região Metropolitana, com evidentes benefícios econô-
micos e ambientais, reduzindo consideravelmente a po-

luição atmosférica em Belo Horizonte.

A partir dessa experiência inicial e da política de
tratamento do lixo urbano, como fizemos no aterro
sanitário de Belo Horizonte, foi desenvolvido um pro-
grama a ser implantado na Região Metropolitana pela
Cemig, em parceria com as prefeituras, conforme
consta do Plano Diretor l\Jletropolitano, elaborado em

1989.
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o primeiro projeto - nos municípios de Nova Lima,
Raposos e Rio Acima - contou com financiamento do
BDMG e, entre outros benefícios sociais, representaria a
despoluição do Rio das Velhas, com resultados ambientais
extremamente favoráveis.

É lamentável registrar, entretanto, que esse programa
de tão grande alcance foi "esquecido", com a alegação de
que não produziria um retorno financeiro compatível com. .
o InvestImento.

Além disso, por falta de empenho político, o gás natural
levou, desde a proposta apresentada à Petrobras, quase sete
anos para chegar a Minas, o que só aconteceu no período
em que Itamar Franco ocupou a Presidência da República.

Os programas sociais foram esquecidos, mas a Gasmig,
hoje também comandada por um representante do grupo
acionista minoritário, distribui "gás combustível" em pos-
tos de serviços de Belo Horizonte.

Para o futuro, além da ampliação do volume de gás
fornecido pela Petrobras, defendi a proposta de que o gás
da Bolívia chegasse ao Triângulo .Mineiro, região de gran-
de crescimento industrial, e que além do fornecimento
às indústrias e ao possível uso no transporte coletivo,
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fosse estudada a distribuição residencial, em parceria
com a iniciativa privada, e sua utilização na geração de
energia elétrica.

Mesmo depois de deixar a Secretaria das Minas e Ener-
gia, continuei insistindo em que a Cemig investisse nos
estudos sobre a utilização do gás natural, tendo em vista o
grande volume já identificado de reservas de petróleo em
nosso país, e a necessidade de contarmos com fonte
energética mais limpa que o óleo combustível, no setor
industrial, a gasolina e o diesel, no setor de transportes, e
o carvão, para geração termelétrica.

Além disso, insisti na necessidade de promovermos a
expansão da capacidade de gerar energia elétrica a um
custo menor e também com menor impacto ambiental.

O meu trabalho na Secretaria levou-me também à ne-
cessidade de lutar pela criação de um Fundo de Exaustão
Mineral. Eleito deputado federal constituinte, saí em de-
fesa de uma compensação aos municípios, cujos recursos
hídricos e minerais eram explorados em benefício do con-
junto do Estado. Primeiro, incluímos esse direito na Cons-
tituição. Depois, veio a luta para que a Constituição fosse
cumprida.
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Muitos participaram da árdua luta política em defesa
da criação do Fundo de Exaustão Mineral, e me orgulho
de ter sido um dos combatentes mais ativos, como reco-
nheceu a própria Associação dos Municípios Mineradores
do Brasil, em generosa homenagem prestada por todos os
prefeitos de municípios mineradores ou que tiveram ter-
ras inundadas para a produção de energia.

Além disso, deputados e senadores de diversos esta-
dos, como São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Pará fize-
ram questão de manifestar, por escrito, o seu reconheci-
mento.

Quem, afinal, sancionou a lei foi o presidente Fernando
Collor, e quem criou o nome "compensação financeira"
para o Fundo foi o Deputado José Bonifácio Andrada.

Essa compensação financeira destinava-se também à
recuperação ambiental. Afinal, sempre pensei que uma
das principais finalidades do Fundo deveria ser a recupe-
ração das áreas degradadas pela atividade mineradora, como
ocorria em Araxá, onde estive na época, visitando a CBMM,
e pude ver como a empresa agia: imediatamente após a
retirada do minério, iniciava-se a recuperação da área.

PARTE 3

Legislativo



CAPÍTULO IX

Cargos de eleição

Eu nunca fui um político de me aproximar das pessoas
para fazer clientelismo. Ubiratan Soares de Sá, que me
acompanhou por mais de 30 anos de vida pública em vári-
os cargos, costuma afirmar que "tenho um espírito públi-
co muito acentuado e nunca fiz nada para atender a inte-
resses". Sempre trabalhei para a cidade como um todo, de
forma global. Esta afirmação é corroborada pelo fato de
que tanto como vereador quanto como deputado estadual
e federal, me dediquei mais ao trabalho das comissões.

Minha primeira disputa eleitoral foi para vereador, em
1971, pela Arena - Aliança Renovadora Nacional -, sendo
eleito para o mandato de 1972 a 1975. Na Câmara Munici-
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paI, tive participação ativa na aprovação dos projetos de
lei que criaram a Comissão Especial de Uso do Solo, a
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, a Secretaria
Municipal dos Transportes e a Comissão Permanente de
Vistorias, destinada a fiscalizar os orçamentos, concorrên-
cias e realização de obras públicas. Defendi a criação de
administrações regionais, como forma de aumentar a efici-
ência do governo municipal.

Quando era vereador, como presidente da Comissão
de Planejamento e Urbanismo, preocupei-me em trazer
grandes urbanistas para discutir os problemas de Belo Ho-
rizonte. Jaime Lerner, prefeito de Curitiba, Gustavo Krause,
prefeito de Recife, Figueiredo Ferraz, prefeito de São Pau-
lo, Miguel Colasuono, que também foi prefeito da capital
paulista, o pessoal do IPUC, que estuda até hoje o plane-
jamento de Curitiba, todos vieram a Belo Horizonte para
discutir sobre nossos problemas urbanos.

Poderia ter feito mais, mas precisei licenciar-me para
assumir uma das diretorias da EBTU, da qual renunciei ao
mandato para trabalhar em Brasília, onde fiquei até o final
de 1981. Em 1982, candidatei-me a deputado estadual pelo
Partido Democrático Social, que sucedeu à Arena, na
reimplantação do sistema pluripartidário. Minha campanha
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tinha dois lemas que fizeram muito sucesso na época: "Gil
César, o Mineirão", em referência clara ao Estádio, e "É
dele que a cidade precisa". Digo que fizeram sucesso, por-
que saí de Belo Horizonte com um total de 34 mil votos,
que, proporcionalmente ao número de eleitores, talvez seja,
até hoje, a maior votação obtida na capital por um candida-
to à Assembléia Legislativa.

Como deputado estadual, envolvi-me especialmente
na área de mineração, tanto que fui da comissão de Minas
e Energia, presidente da Comissão de Assuntos Munici-
pais e Planejamentos Regionais e também da Comissão
de Defesa do Meio Ambiente.

Promovi na Assembléia um encontro dos prefeitos da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, entre eles,
Newton Cardoso, que salientou a necessidade de se faze-
rem outras reuniões semelhantes. Não sei se foi a primei-
ra reunião deste tipo, mas foi o embrião para tratar dos
problemas da RMBH de forma conjunta.

Em outubro de 1984, renunciei ao meu mandato
legislativo para ser o primeiro titular da Secretaria de
Estado de Minas e Energia, criada pelo governador Hélio
Garcia. Foi também uma opção partidária pelo PFL - Parti-
do da Frente Liberal, uma dissidência do PDS formada
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para apoiar a candidatura do governador mineiro Tancredo
Neves, apresentado pelo Partido do Movimento Demo-
crático Brasileiro - PMDB - ao Colégio Eleitoral, que
elegeria o presidente da República, em janeiro de 1985,
segundo as disposições estabelecidas pela Constituição
de 1967.

No início de 1985, disputei com o deputado Maurício
Campos a indicação do PFL para concorrer à prefeitura
de Belo Horizonte nas eleições de novembro daquele
ano. Perdi a indicação e o sonho de ser prefeito da capi-
tal. Costumo dizer que fiz um curso para o cargo, ao diri-
gir uma empresa de transportes urbanos em nível nacio-
nal - EBTU - e ser o responsável pela implantação de
um programa que atendeu a seis capitais brasileiras, in-
clusive Belo Horizonte. Além do meu trabalho na
Sudecap, onde, em um período de apenas 15 meses, fi-
zemos na cidade uma série de obras, como o Elevado
Castelo Branco, o primeiro túnel da Lagoinha, a canali-
zação e saneamento de vários córregos e a construção de
40 grupos escolares, entre outras. Apesar disso, perdi a
indicação para Maurício Campos, que tinha sido prefeito
nomeado pelo governador Francelino Pereira. Ele
canditatou-se ao segundo mandato, mas acabou derrota-
do nas urnas por Sérgio Ferrara.
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Alguns amigos dizem que eu perdi a chance de ser
prefeito outras vezes. A primeira, quando não aceitei o
convite de Francelino Pereira, já indicado para o governo
de Minas e ainda não empossado, para me candidatar a
deputado federal em 1978. Preferi ficar na EBTU, tendo
Francelino convidado Maurício Campos, que era do DAE
- Departamento de Águas e Energia Elétrica - para ser o
candidato. Ele ganhou e depois foi indicado prefeito pelo
governador. A outra, quando Eliseu Resende perdeu a elei-
ção para Tancredo Neves, em 1982, e, a última, em 1990,
quando recusei um convite do presidente Fernando Collor
para ser o Secretário Nacional de 'Transportes, que era o
segundo cargo do Ministério dos Transportes. Mas tudo
isto pode ser colocado como especulações.

Em outubro de 1986, disputei pelo PMDB a eleição
para deputado federal constituinte: ganhei. O mandato era
para o período de 1987 a 1991, e entrou para a História,
porque votamos a Constituição de 1988.

Tenho a maior honra de ter participado da Assembléia
Nacional Constituinte, presidida pelo grande político bra-
sileiro Ulisses Guimarães, com quem tive um convívio
muito bom e muito próximo. Refiro-me sempre a ele como
"doutor Ulisses", uma das pessoas mais carismáticas que
já conheci.
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Um detalhe que mostra bem a sua ascendência sobre
os parlamentares era o fato de que o plenário só se enchia
quando ele tomava seu lugar na presidência da Mesa do
Congresso e convocava, pelo microfone, os deputados para
que iniciassem a sessão constituinte. Muitos deputados,
enfurnados em seus gabinetes, saíam correndo para aten-
der à convocação. Era o único momento em que se enchia
o plenário.

Ele exercia o seu poder sempre. O deputado José
Genoíno, eleito pelo PT, por exemplo, se inscrevia diaria-
mente, bem cedo, para falar no "pinga-fogo", a fim de se
tornar mais conhecido politicamente. Mas, se se passavam
os três minutos a que tinha direito no seu discurso, o dou-
tor dizia: "Deputado, o seu tempo se acabou". Se José
Genoíno insistisse, Ulisses cortava o microfone.

Outro fato que me marcou muito foi o de ter-me torna-
do líder do PMDB na Câmara Federal, apesar de ser um
deputado de primeiro mandato. Fui escolhido pelo depu-
tado José Ulisses, que era o coordenador da bancada do
partido em Minas. Conhecido pela sua grande capacidade
de articulação, ele recusou minhas objeções para assumir
o cargo, dizendo: "Que nada, Gil, você é a pessoa mais
talhada para o cargo, porque você é o deputado mais pre-
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sente e o que mais trabalha por Minas Gerais, aqui na
Casa". Aceitei os argumentos e a candidatura ao cargo.
Fui eleito pela bancada.

Destaco na minha atuação no Congresso o fato de ter
lançado as bases da nossa atual legislação sobre os
"royalties" na área mineral, fruto do conhecimento que
tive na Secretaria de Minas e Energia e de muitos estudos
sobre o assunto. Tudo que existe hoje começou com o
meu trabalho na Câmara, junto com o de Ronan Tito, no
Senado. Registro esta paternidade, reconhecida inclusive
por meus companheiros de trabalho, na elaboração do Tex-
to Constitucional, com prazer e orgulho.

É bom que se esclareça que antes desta lei não existia
uma regulamentação da participação financeira nos impos-
tos das cidades em que havia uma atividade mineradora.
E nem eram as mineradoras obrigadas a uma recuperação
da área degradada. E muito menos ainda para os municí-
pios e Estados que tinham suas terras alagadas para a ge-
ração de energia.

Apresentei um projeto de lei que foi consagrado no
Artigo 20 do Texto Constitucional e consegui a criação do
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Fundo de Exaustão Mineral, regulamentando o pagamen-
to para os Estados e .Municípios.

Foi um embrião, que eu acredito que tenha sofrido
mudanças e acréscimos ao longo desses 20 anos, desde a
promulgação da Constituição em 1988.

No Congresso, fiz parte da Comissão do Sistema Tri-
butário, Orçamento e Finanças e da Comissão de Ordem
Econômica. Depois de votar a nossa Constituição, afastei-
me do Congresso, no final de 1998, para assumir a Secre-
taria de Estado de Assuntos Metropolitanos, para a qual
havia sido nomeado pelo governador Newton Cardoso.

Este foi o meu último cargo político, no qual fiquei
pouco mais de um ano e seis meses. Mesmo assim, conse-
gui recuperar a imagem de dois órgãos que estavam muito
desgastados: o DEOP e a Transmetro, que cuidava do trans-
porte coletivo da Região lVletropolitana de Belo Horizon-
te. Desliguei-me em junho de 1990, para disputar nova
vaga na Câmara Federal, mas não consegui me eleger. Pre-
feri, então, cuidar da minha vida pessoal e de meus em-
preendimentos.
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CAPÍTULO X

Depoimentos

lVluitas pessoas me acompanharam em minha vida
profissional e alguns são meus amigos até hoje. Alguns,
principalmente aqueles com quem convivi durante a mi-
nha vida parlamentar, seguiram outros caminhos e es-
tão longe fisicamente, mas preservados em minha me-
mória e no meu coração. Agora, também nas páginas

deste livro.

"Administrador, com grande visão prospectiva, Gil César
imaginou, quando Superintendente da Sudecap, a BH do
futuro. Pontificavam obras como o fechamento dos quatro
quarteirões da Praça Sete e a solução viária para o trânsito;
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a transformação da Praça Raul Soares em centro de cultu-
ra com rebaixamento da praça; túnel ligando o nível da
Avenida Amazonas desde o seu início, no Hotel Sul Ame-
ricano, até o Edifício Balança mas não Cai, esquina com
Rua Tupis e a reforma completa da Praça da Estação Ro-
doviária."

José Carlos Laender,
arquiteto.

"Para mim, a faceta mais marcante da personalidade
do Gil César é o dinamismo. Ele está sempre inquieto,
lutando para realizar seus ideais, superando as dificulda-
des, ultrapassando os obstáculos e atropelando, mesmo,
tudo que se interpõe entre ele e suas metas. Essa sua
característica motiva a todos que estão associados com ele
em qualquer empreendimento, como foi meu caso nas di-
versas oportunidades, em que tive a satisfação de traba-
lhar com ele. Pode ser qualificado, sem exagero, de o ca-
valeiro andante lutando contra o imobilismo."

Benício de Assis Araújo,
engenheiro e um dos fundadores da Plambel
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"Nos anos 50, quando conheci Gil César, vivíamos
em um mundo diferente e saudável, no qual
globalização era vocábulo desconhecido e os estudan-
tes, em qualquer nível, tratavam os professores de
senhor ou senhora. Os universitários iam às suas clas-
ses de paletó e gravata, mas as faculdades que eles
freqüentavam ainda eram de alcance limitado. ~ou-
cos tinham condições para tentar aprovação nos ngo-
rosos vestibulares. Gil sobressaía como líder da Es-
cola de Engenharia e nas quadras esportivas. Ded~-
cação, inteligência e coragem facilitaram .a su~ ~~bl-
da, primeiro nos escalões dos esportes UnIversltanos,
depois na engenharia a que ele se dedicou com enor-
me sucesso. Gil causava admiração - e um pouco de
inveja, pelo menos da minha parte - pela atração que
exercia sobre as moças bonitas da época. Cresceu na
vida cresceu na profissão, fez história como o cons-, .
trutar do l\Jlineirão, passou pela vida públtca - sem
deixar máculas, só admiração. E continua a dar or-
dens, a estabelecer planos, a dominar rodas - como o
líder que nunca deixará de ser."

Jáder de Oliveira, jornalista
e correspondente da BBC de Londres
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"É com satisfação que atesto o empenho do trabalho

do meu colega, deputado Gil César, para que o Fundo

de Exaustão Mineral e a Compensação Financeira aos

Estados e Municípios, pelo uso de seus recursos hídricos

e minerais, se transformasse em realidade pelo Art. 20

do Texto Constitucional. Recebi os prefeitos das cida-

des mineradoras, acompanhados pelo deputado Gil

César, e pude sentir o interesse desses municípios em

terem participação justa no resultado da atividade
extrativa mineral."

Mário Covas,
Setlador e Governador de São Paulo (PSD B)

"Dou meu testemunho ao trabalho do deputado Gil

César para que o Fundo de Exaustão Mineral se transfor-

masse em realidade. A participação do município no pro-

cesso de mineração foi também assegurada, com a

obrigatoriedade do registro do Alvará de Pesquisa e do

direito de lavra das Prefeituras. Reafirmo o empenho de
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meu colega nesse trabalho, com o qual colaborei, que teve
como conseqüência substancial melhoria na receita dos
municípios mineradores e daqueles que têm as suas terras
inundadas para a produção de energia."

José Bonifácio,
Deputado Federal-MG (PFL)

"Como deputado e geólogo, quero dar o meu depoi-
mento a respeito da efetiva e decisiva participação do de-
putado Gil César em transformar em realidade no Texto
Constitucional o Fundo de Exaustão Mineral. O meu Es-
tado, Pará, também se beneficiou desse trabalho, do qual

.. .. "participei ativamente.

Gabriel Guerreiro,
Deputado Federal-PA (PAlDB)

"Acompanhei o trabalho do deputado Gil César na
Comissão de Economia, quando defendeu a indenização
financeira dos municípios pelo uso de seus recursos
hídricos e minerais (Fundo de Exaustão). Acompanhei o
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seu trabalho na elaboração da Constituição, que consa-
grou esse princípio no seu artigo 20, e contou também
com o meu voto."

Luiz Salomão,
Deputado Federal-RJ (PDT)

"O meu Estado, o Paraná, e Minas Gerais eram os
principais interessados em participar do resultado da pro-
dução de energia, a exemplo do chamado royalty do pe-
tróleo. Graças aos nossos esforços, com o deputado Gil
César e apoiados pela Bancada do Nordeste, consegui-
mos incluir no Texto Constitucional essa compensação
financeira, que nada mais é do que uma indenização
aos estados e municípios pelas terras permanentemen-
te inundadas, destinadas a gerar energia elétrica. Quero
cumprimentar o deputado Gil César pela sua participa-
ção nessa luta, consagrada no Art. 20 do Texto Consti-
tucional."

Sérgio Espada,
Deputado Federal-PR (PMDB)
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"Eu conheço o Gil há muito tempo, desde a época em
que jogava basquete na Faculdade. Ele sempre foi uma
pessoa vibrante, que entrava para ganhar em tudo o que
fazia. Não contava até dez para tomar uma decisão, não
desistia do que queria. E conseguia. Foi assim com o
Mineirão, que foi construído com muita garra e persis-

. d "h d " 'otência. Tanto que o chamei e ornem e aço, na ep -
ca da inauguração. Ele ficou conhecido pelas grandes
obras que realizou em outros Estados e depois na sua
vida pública e profissional. O Gil também sempre de-
monstrou muito carinho pelos seus amigos, entre os quais
me incluo."

Jairo Anatólio Lima,
jornalista e locutor esportivo

"É fácil e difícil para mim falar sobre Gil César. Fácil
pela admiração, privilégio e orgulho de ter trabalhado com
ele na Sudecap, EBTU e secretarias de Minas e Energia e
de Assuntos Metropolitanos, onde desenvolveu um traba-
lho de notável resultado para Minas e para o País. Lamen-
to apenas que ele não tenha realizado o seu sonho - que é
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também o de muitos mineiros, inclusive os adotivos, como
é o meu caso - de ter sido o prefeito de Belo Horizonte.
Tenho certeza de que quem perdeu foi BH, por causa de
seu acendrado espírito público, uma virtude que hoje está
fora de moda. Mas é também difícil falar sobre o Gil por
outro motivo: como ele mesmo diz, eu sou o irmão que
ele não teve."

Ubiratan Soares de Sá,
engenheiro efuncionário da Sudecap

"Procura-se um homem, forte o suficiente para erguer
um monumento; destemido, para brigar com motoristas
de táxi; com o arroubo necessário para propor a mudança
da curvatura de uma rua, onde está localizada a Casa do
Conde; corajoso, para trazer ao mundo de Osamas e Bushes
crianças lindas; sensível, para apreciar Marguerite
Yourcenar; que se emociona com a fragilidade de uma cri-
ança, perdida em meio à multidão na nave de uma igreja;
que se encanta com o pôr-do-sol, com a magnitude de um
flamboaiã; com a descoberta de macaquinhos que pulu-
lam de galho em galho; que tem a altivez de recomeçar
sempre; a humildade necessária para saber o momento de
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parar, impaciente o suficiente para ler um texto e perder,
às vezes, a beleza das entrelinhas.

Procura-se uma pessoa, que é como música: entra na
vida da gente e deixa sinais, como a sonoridade do vento
ao final da tarde; que tem a capacidade de poder alçar
todos os vôos, de poder vibrar com todas as notas, de po-
der cumprir, afinal, todo o sentido que a ela foi dado pelo
Compositor.

Essa pessoa poderá ser encontrada na Várzea, em La-
goa Santa, cuidando de uma família encantadora, família
essa que, certamente, sente um orgulho imensurável de
seu Chefe".

Lei/a

Marcamos o encontro no restaurante "Patuscada" - atrás
do Dops, expliquei. Ele não conhecia. Mas, quando che-
guei, uma da tarde na pinta, ele já estava à mesa, mistu-
rando a caipivodca, queixando-se de que estava muito ge-
lada.

o maitre não conhece meu companheiro de mesa; apre-
sento-o como o construtor do Mineirão.
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O maítre diz que nasceu dois anos após a inauguração
do Mineirão, que está com 40 anos de idade. Que era um
prazer receber Gil César Moreira de Abreu no "Patuscada".

Não é todo dia que uma celebridade senta-se ali à mesa.

Não se tromba mais em BH com grandes astros como
antigamente, depois que Tancredo Neves, Fernando
Sabino, Ono Lara Resende, Roberto Drummond e dom
Luciano Mendes de Almeida morreram. E que sumiram
do mapa o governador Hélio Garcia, refugiado em Santo
Antônio do Amparo, e o cantor Milton Nascimento, que
voltou para o Rio.

Gil faz parte da lista reduzida de mineiros que os
conterrâneos se quedam inebriados ao encontrar, cumpri-
mentar, e, se possível, fotografar-se ao lado.

Tostão, Frei Betto e Adélia Prado, claro, também per-
tencem a esse time de estrelas de brilho não fugaz, não-
cometa.

O Mineirão, inaugurado em 1965, fez de Gil César uma
unanimidade. Até entre os cruzeirenses.

Não se sabe, ao certo, quantos meninos foram home-
nageados, na pia batismal, com o nome dele.
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No meu caso, ouvi falar dele, entre 1961 e 62. Ele
nem sabe, mas joguei bola no Mineirão, antes da estréia,
com o jogo Seleção Mineira X River Plate, da Argentina.

Os padres do Seminário de Dom Orione nos levaram à
área onde tratores do governador - não sei se Bias Fortes
ou Magalhães Pinto - faziam a terraplenagem do terreno.
Dos montes de terra, que demarcavam o lugar, fizemos
traves do gol. A pelada animou a tarde inteira de um do-
mingo, na folga dos tratores.

Durante as obras, éramos vizinhos orgulhosos,
visitadores freqüentes. Na inauguração, entramos no se-
gundo tempo, quando os portões foram abertos.

"Tinha mais de 60 mil pessoas lá dentro" - avisa Gil
César, que se diz surpreso com a informação sobre a aber-
tura dos portões.

Gil César Moreira de Abreu bebe devagar.

Já não é mais aquele homem impetuoso, que o gover-
nador Hélio Garcia nomeou secretário para criar e instalar
a Secretaria de Estado de Minas e Energia e, depois, se
arrependeu.

Gil César, companheiro de juventude, não dava trégua
a Hélio Garcia. Gil aparecia no Palácio da Liberdade sem
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hora marcada, com uma pasta debaixo do braço, recheada
de atos para colher assinatura do amigo.

Hélio Garcia se impacientava. "Pô, Gil, me deixa em paz"!

Gil César nunca desistia. Acabou entrando para a his-
tória de Minas como construtor do Mineirão e formulador
das políticas estatais para a mineração e a indústria
energética.

Hélio Garcia endurecia o jogo na hora de assinar atos
destinados à publicação no Minas Gerais, o diário oficial do
Estado. Dizia que o tesouro estadual economizava, a soci-
edade ganhava, cada vez que deixava de assinar um ato de
nomeação para cargo público ou de ordenação de despe-
sas.

Como Hélio Garcia faz falta ao Brasil de hoje!

Mas, à minha mesa está o construtor do lVlineirão. E,
segundo ele, de outros cinco estádios brasileiros, dentre
eles o "Castelão" (que deveria ter se chamado Sarneizão)
no lVlaranhão, mas que levou o nome do sucessor de José
Sarney, o governador José Castelo.

Gil César come devagar. Está mudado, não escuta bem,
fala o tempo todo em padre Célio dell'Amore do Caraça, e
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em outro sacerdote, o padre Dino Barbiero, do Lar dos
Meninos Dom Orione, vizinho do Mineirão, na Pampulha.

Ele sacudiu a poeira do cimento e do tempo quando se
lembrou do dia em que tiraram as escoras do Mineirão.
Avisaram pelo telefone que estava tudo pronto para a
retirada das escoras nas longas vigas em lance, que ampa-
ram o teto do estádio.

Gil César Moreira de Abreu pareceu tremer, com tan-
tas lembranças.

Confidências de um velho engenheiro habituado ao
cimento, à betoneira.

A pedido do Incorporador do PIC - Pampulha - Múcio
Athayde, assumiu e concluiu as obras - que terminaram
no tempo previsto, sendo inaugurado pelo Presidente
Juscelino Kubitschek.

Tremer não é de seu feitio.

Nem quando comandou o teste das arquibancadas do
Mineirão. Gil César reuniu os trabalhadores da obra e
fê-los dar pulos na arquibancada.

Mas, como na parábola de Peter Handke, no livro
A Angústia do Goleiro na H ora do Pênalti, ele balança dian-
te de outro telefonema.
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Não o que informou que as vigas de concreto suporta-
ram o arco do Mineirão.

Não. Gil César Moreira de Abreu treme, de felicidade,
quando um dos quatros filhos lhe diz alô ao telefone.

J. D. Vital, jornalista

Secretário de Governo de Israel Pinheiro, tão logo as-
sumi minhas funções e levando em consideração minhas
ligações com o movimento artístico e cultural de Belo Ho-
rizonte, solicitei do governador, homem de alta sensibili-
dade, atenção para a necessidade de concluir as obras do
Teatro Municipal, iniciado pelo prefeito Juscelino
Kubitschek e não concluído até aquela data, início de 1966.
O Teatro Francisco Nunes, teatro de emergência e provi-
sório como era conhecido, bem ou mal ia cumprindo sua
missão, encenando espetáculos de teatro e ópera, sempre
com restrições pela sua falta de meios e recursos mais aper-
feiçoados. O Governador Israel Pinheiro autorizou-me a
iniciar as gestões, que deveriam ter início com um enten-
dimento com o prefeito Oswaldo Pierucetti para devolu-
ção ao Estado do teatro e do respectivo terreno. Avançan-
do no projeto, após o bom resultado das conversas com o
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prefeito Pierucetti, sugeri ao governador a formação de
uma comissão de alto nível para elaboração do projeto fi-
nal daquilo que seria mais tarde o Palácio das Artes, para
cuja composição apontei os nomes de Pery Rocha França,
arquiteto Hélio Ferreira Pinto e Gil César Moreira de
Abreu. Cada qual tinha sua razão de ser: Pery pela sua
antiga ligação com o meio musical de Belo Horizonte, onde
atuara como baixo cantante em óperas encenadas no anti-
go Teatro Municipal e no Francisco Nunes; Hélio Ferreira
Pinto pela sua consagrada reputação como arquiteto e au-
tor de belos projetos, além de suas relações de amizade
com o vice-governador Clóvis Salgado. um entusiasta da
obra e das artes; Gil César Moreira de Abreu, que havia
conquistado justificada fama como construtor do Mineirão
e de outras realizações, sendo proclamado como o mais
eficiente tocador de obras de Belo Horizonte. Todos os
três gozavam de grande reputação técnica e profissional,
que assegurava certeza de conclusão do projeto. Esta é a
história do Palácio das Artes, onde recentemente e por
decisão do ex-diretor Mauro Werkema foi colocada uma
placa com a verdadeira história da construção daquela
casa de espetáculos. Gil César Moreira de Abreu marcou
época em Belo Horizonte pela sua admirável capacidade
técnica e empresarial. Nele aparecia em grande evidência
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o senso de liderança, o que o levou a incursionar na política.
Há três nomes que devem figurar para sempre no Panteão
de glória das artes mineiras: Juscelino Kubitschek, Israel
Pinheiro e Clóvis Salgado. Nós outros, coadjutores do seu
trabalho, ficamos orgulhosos de haver podido participar des-
sa verdadeira epopéia em favor de Belo Horizonte.

Mutilo Badaró,
presidel1te da Academia iV/il1eira de Letras

Tenho em Gil César um ídolo. Vejo-o em cima de um
slalom, puxado pela lancha Tetéia, desde a minha infância,
em Lagoa Santa. Ele fazia o diabo no esqui. E andava
sobre as águas na sola do pé. Inacreditável! Sem ele saber,
esquiei muito em seu barco. O :Nlarco Antônio, que toma-
va conta de sua lancha, era amigo da família. E sempre
arrumava um jeito de me puxar. Até hoje pratico o espor-
te. Não com a sua destreza, ressalte-se. Ainda menino, me
lembro de minha mãe Alice contando proezas do jovem
"Gibu", nas noites dançantes do Minas 'Tênis Clube, que
embalaram toda uma geração em Belo Horizonte, depois
do footil1g na Praça da Liberdade.

jv/árcio Fagul1des
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Pede-me, Gil César, que preste depoimento sobre ele.
Vou atendê-lo, porém à moda - não fosse eu modesto pro-
fissional do Direito - à moda, repito, de uma testemunha
perante o juiz. À la pergunta, "se tenho interesse na cau-
sa", direi: - Meu interesse é dizer tão-só a verdade. Inda-
gado a seguir: "Há quanto tempo conhece Gil César", re~-
ponderei: - conhecer é palavra de muitos e vários sentI-
dos. Houaiss anota mais de 22 significados para ela e não
me cabe, aqui, explicitá-los. Creio - e corrija-me, Sr. Juiz,
se não estiver certo - que interessa dizer, neste depoi-
mento, não o que todos sabem, mas o que é essencial no
conhecer nivelador, o que impulsiona o agir do ser huma-
no, os valores que preza, o que se faz na razão principal do
existir consciente. Assim, deixarei de lado o que é notó-
rio. Não falarei do profissional exitoso, do político, do ve-
reador, do deputado, do secretário de Estado. Não falarei,
tampouco, de suas realizações, das obras monumentais,
que realizou e que espelham seu dinamismo.

Falarei, sim, daquele de quem me fiz amigo, por seus
valores éticos; de seus sucessos e frustrações e do porquê
de suas alegrias, perplexidades, desilusões. Falarei do ho.-
mem. Gil César é das raras pessoas que não pensam em SI,
na busca de realização pessoal como meta, ou no que po-
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derá favorecê-lo, que vantagem terá ao decidir o que fa-
zer. Não! A pergun ta que ele 10 se faz é esta: - estarei
ajudando a quem necessita de ajuda? Estarei colaborando
para a felicidade de quem me procura? Para a realização
de seus sonhos? E por que assim se motiva, Gil César
quantas vezes - eu o sei - pagou o preço alto da injustiça
sofrida. Por julgar terceiros segundo seus próprios valores,
decepcionou-se até às lágrimas - isso eu vi, ninguém me
contou. Porém, e como aqui o "porém" é importante! Pou-
cas pessoas desfrutam, como o personagem que descrevo,
do respeito, do afeto e do carinho de tantos amigos. Por
isso, estou seguro, como prêmio de ser quem é, que Deus
lhe deu o presente maior, as quatro pequenas jóias que,
com a ajuda de Tatiana, hoje encantam sua vida e fazem
brilhar seu semblante. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Juiz.

Maurício A/eixo
advogado epresidmte do TCE.

Tenho o maior orgulho de haver trabalhado com Gil
César Moreira de Abreu. Se tivesse de começar hoje, faria
tudo de novo. Quando eu conheci o Gil, ele era um enge-
nheiro muito jovem, mas de um talento imenso. Coman-
dava um grupo de engenheiros muito grande e a maior
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d " - dparte deles mais velhos. Mas coman ava com mao e
ferro", como se costuma dizer, e era respeitado por todos.
Ele se entregou de corpo e alma à construção do Estádio e
teve uma luta enorme para conseguir dinheiro para a obra:
era uma coisa inacreditável o esforço que fazia neste senti-
do. E é bom salientar que o Gil comandava tudo, toda a
construção. Poucos foram os serviços terceirizados e eles
duraram pouco tempo, logo passaram à administração cen-
tral. Chegaram a trabalhar na obra mais de três mil operários,
em dois turnos de trabalho e sem uma única baixa em todo o
tempo que durou a construção. Eu costumo dizer que o Gil
César parece que nasceu e se formou para construir o
Mineirão. Sempre me passou a sensação de que ele se reali-
zou com a construção e inauguração do chamado Gigante da
Pampulha. Eu aprendi muito sob o comando de Gil César,
tanto que servi a todas as diretorias que passaram pela Admi-
nistração do Estádio Minas Gerais e continuo trabalhando
com a atual diretoria, que tem como diretor-geral o Coronel
José Eustáquio Natal. Foi um aprendizado tão marcante, que
posso dizer, outra vez com orgulho, que estou no Mineirão
há mais de 47 anos. Ou seja, antes mesmo dele sair do chão.

José França,
o mais antigo funcionário do Mineirão



PARTE 4

História pessoal



• FORMATURA EM ENGENHARIA, 1957.

CAPÍTULO X

Minha história pessoal

Nasci em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, a
278 quilômetros de Belo Horizonte. O município tem 1424
km2 de terra e clima tropical, com umidade abundante,
em um relevo acidentado. O ponto mais alto é a esplêndi-
da Serra da Saudade, com 1082m de altura.

A história de Juiz de Fora se liga ao Ciclo do Ouro e ao
Caminho Novo, estrada aberta por bandeirantes para trans-
porte do metal precioso de Minas Gerais até o Rio de
Janeiro. A ligação foi a forma encontrada pela Coroa Portu-
guesa para evitar que o ouro fosse contrabandeado, sem o
pagamento dos altos tributos devidos. A região era de mata
fechada e habitada por índios das tribos Coroados e Puris.
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A origem do nome da cidade tem várias versões. Possi-
velmente, não tendo um juiz permanente, a região rece-
bia sempre um juiz de direito de fora, que resolvia as pen-
dências no tempo colonial.

o meu nascimento resultou de uma história de amor
adolescente entre um estudante de outra cidade e uma
jovem de família descendente de imigrantes italianos.

Meu pai, Pedro Moreira de Abreu, morava em Santa
Rita do Sapucaí e, ainda quase um menino, foi estudar no
Colégio Grambery, de ótima reputação e já tradicional em
Juiz de Fora. Depois de concluir os primeiros estudos ali,
ingressou na Academia de Comércio, outro educandário
famoso. Durante este período, conheceu minha mãe, Hilda
Magon. Os dois, muito jovens, namoraram um tempo e se
casaram logo, como era o costume da época: ele tinha 22
anos e ela, 18. Da união, nasceram três filhos, Hilda Marília,
Lenice e eu. Uma prole até pequena, para os padrões da
época.

Esta ascendência remonta ao século XVIII, mais pre-
cisamente ao ano de 1770, quando nasceu Francisco José
Ribeiro. Ele viveu num lugar com um estranho nome:
Fazenda do Criminoso, em Silvestre Ferraz, no sul de Mi-
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nas. Mais tarde, acrescentou a patente de tenente ao seu
nome e mudou-se para Estrela do Sul, antiga Bagagem,
no município de Queluz, no estado de São Paulo, e depois
para a Fazenda do Braço, próxima a Pinheiro e ao Ribei-
rão do Jacu. Em 1795, casou-se com Isméria Floriano de
Mendonça, com quem teve vários filhos. Entre eles, Inácio
Joaquim Ribeiro, que se casou com Joaquina Maria Car-
neiro em 1830.

Os dois tiveram seis filhos: Manoel Ribeiro Santiago,
Maria Ribeiro Santiago, Ana Isméria Ribeiro, Francisco
José Ribeiro Santiago (Chico da Pedra), Antônio Firmino
Ribeiro e Maria Cândida Ribeiro, que é a minha bisavó

paterna.

Esta casou-se com Antônio Moreira da Costa e tiveram
oito filhos: Antônio Moreira da Costa Filho, Delfim Moreira
da Costa Ribeiro, José Moreira da Costa, Mariana Moreira
Ribeiro da Costa (minha avó), Elisa Ribeiro Moreira da
Costa, Francisco Moreira da Costa, Pedro Moreira da Cos-
ta e Maria Moreira Ribeiro da Costa.

Minha avó Mariana casou-se com Lorêto Ribeiro de
Abreu e também teve oito filhos, contando apenas os que
atingiram a maioridade: Antônio Moreira de Abreu, Lorêto
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Moreira de Abreu, Bolívar Moreira de Abreu, Pedro Nloreira
de Abreu (meu pai), Gil Nloreira de Abreu, Débora Moreira
Bezerra de Melo, Maria Moreira de Macedo e 110 Moreira
de Abreu.

Como registro histórico sobre o tamanho das famílias
de antigamente, devo dizer que os sete irmãos de minha
avó tiveram um total de 41 descendentes diretos.

A minha ascendência materna vem do outro lado do
Atlântico. Fizeram parte da imigração italiana que veio
para o Brasil no começo do século XX, com o incentivo do
g~verno brasileiro: meu avô chamava-se Sante Magon e
mmha avó, Josephina Vitalli Magon.

Quando nasci, meu avô já possuía um sobrado na rua
Halfeld, a principal da cidade, onde concentrava seus ne-
gócios, inclusive uma loja de calçados.

N~o me apeguei à minha terra natal, porque, com ape-
nas seIS meses de idade, viemos para Belo Horizonte. Tive
uma infância muito feliz e a oportunidade de conviver
com meus avós paternos, que haviam se mudado de Santa
Rita do Sapucaí.

Nós morávamos bem próximos, atrás da igreja de
Lourdes e, por isso, eles me influenciaram muito. Lorêto
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Ribeiro de Abreu e Mariana Moreira da Costa eram for-
mais e queriam que os netos também o fossem. Mas con-
versavam com a gente, o que não era usual naquele tem-
po. Davam informações interessantes, que me faziam pa-
rar para pensar, e que me guiaram durante toda a vida.
Como, por exemplo, a importância de se tomar água len-
tamente, para que o organismo a absorva de forma saudá-

vel e eficaz.

Meu avô era desembargador aposentado e tinha posi-
ção de destaque na sociedade. Fazia questão de cumprir
todo o cerimonial próprio do sul de Minas. Na sua casa, os
netos ficavam em pé, esperando que ele se sentasse. Só
então podíamos nos assentar. Outra coisa: eu não gostava
de ovos, mas se eles eram servidos, todo mundo tinha que
comer o seu. Comíamos o que vovô comia.

A família do meu pai tem toda uma tradição que expli-
ca, inclusive, o jeito de ser de meus avós. O tio de meu
pai, Delfim Moreira, por exemplo, foi governador do
Estado e, depois, presidente da República, após a morte

de Rodrigues Alves.

Meu tio Antônio Nloreira da Costa chegou a ser em-
baixador do Brasil no Japão. Sua mulher, Sinhá Moreira da
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Costa, foi uma benemérita de Santa Rita do Sapucaí: fun-
dou a Escola de Informática, que foi a primeira do Brasil
na área e atualmente é uma faculdade reconhecida em
todo o país. Era uma figura além do seu tempo e, por isto,
é lembrada com carinho e respeito até hoje.

Ao mesmo tempo, há outro lado diametralmente opos-
to: meu avô era muito controlado com seus gastos pesso-
ais, uma característica sempre associada ao jeito mineiro
de ser, a preocupação em poupar a maior parte do que se
custou a ganhar. Sua primeira casa em Belo Horizonte foi a
da rua Espírito Santo, atrás da igreja de Lourdes. Era uma
construção muito bem feita e ampla, que fez parte de mi-
nha infância e adolescência.

Alguns anos mais tarde, ele construiu uma pensão pró-
xima a esta casa, em um lote na rua Bernardo Guimarães,
onde hoje funciona um anexo do BDMG - Banco de De-
senvolvimento de Minas Gerais. Meu avô pôs meu tio Gil
Moreira de Abreu para administrá-la. Ele era muito eco-
nômico, um "munheca de samambaia", como se diz po-
pularmente. O que levou a casos folclóricos como, por
exemplo, quando servia o tradicional queijo de Minas, na
hora do café-da-manhã, aos pensionistas. Passava pela gran-
de mesa, com o queijo já cortado e repetindo diariamente
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a mesma ladainha: "Quem quer queijo? Ninguém quer
queijo? Vou guardar o queijo!" E tudo de uma forma tão
rápida, que já ia voltando com o queijo, sem dar a menor
chance para alguém aceitar. Só que os pensionistas logo
aprenderam a conviver com o jeito dele e ficavam à espera
com um garfo ou uma faca na mão, para pegar um pedaço.

Outro caso, agora sobre o meu avô: ele construiu várias
casas próximas à pensão. E implicou com um jovem casal
locatário. Por isso, ia sempre à casa deles e fazia uma vis-
toria completa em todas as dependências, observando os
mínimos detalhes. É óbvio que o casal não gostou e resol-
veu se mudar. Foi o que efetivamente fez, logo depois de
uma das visitas, mas não sem dar um "troco": como tinham
de devolver a casa em bom estado e eram obrigados a pintá-
la, cobriram-na toda de azul. Mas não era um azul qualquer,
era de um tom muito forte e nada escapou daquela tinta:
paredes, louças dos banheiros, tetos, janelas, pias, lustres,
tudo. Meu avô ficou furioso, mas não havia nada no contra-
to que os impedisse de tomar aquela atitude.

Na minha infância, sempre tive ligação próxima com a
Igreja Católica, por influência familiar. Quando moráva-
mos perto da casa dos meus avós paternos, freqüentáva-
mos a igreja de Lourdes. E havia uma coisa que nunca
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consegui entender: todas as noites tocava o sino da igreja.
No começo, a gente acordava assustado com seu badalar,
mas depois acabamos nos acostumando.

Outra lembrança ligada à religião é a do meu tempo de
coroinha, na igreja do Sagrado Coração de Jesus, na aveni-
da Carandaí com alameda Alfredo Balena, em frente ao
Pronto Socorro. A pessoa que me orientava se chamava
Udila e era, digamos, uma bela professora. Não sei por
que, mas ela me escolheu para fazer a coroação de Nossa
Senhora: não combinava comigo, que era muito agitado e
brigão. Eu até nem queria fazer a coroação, achando que
os meus colegas de turma iam me 'gozar', mas a minha
mãe insistiu em que era uma grande honra.

Já estudante de engenharia, mudamo-nos para a rua
dos Goitacases e eu ia à missa com a minha mãe todos os
domingos na igreja de São José.

De novo me lembro dos avós: entre a seriedade e o
formalismo da casa do avô paterno, muitas vezes optei
pela alegria italiana da casa dos meus avós maternos. Sante
e Josephina Magon, que viviam na rua dos Guaranis, no
centro da cidade, eram descontraídos e havia ali um diálo-
go constante e animado, bem à moda napolitana. Sempre
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me identifiquei com eles, que me deram muito carinho,
compreensão e aconchego. Por tudo isso, em 1990, mudei
em cartório o meu nome, acrescentando o Magon. A partir
daí, passei a assinar Gil César Magon Moreira de Abreu.

Faço questão de dizer que o acréscimo do nome Magon
tem também muito a ver com minha mãe, Hilda. Ela era
uma pessoa notável pela qual tenho a maior admiração e
me orgulho de ter sido seu único filho homem. Sobre ela,
o depoimento de uma das minhas irmãs, Lenice
Bismarcker, sua filha mais nova e muito ligada a mamãe.
Lenice se emociona ao relembrar o passado.

"Minha mãe foi uma pessoa maravilhosa e que tinha a
capacidade de aglutinar a família. Apesar de ser miúda e
magrinha, como eu mesma, exercia uma liderança natural,
congregando todos à sua volta. O meu pai, assoberbado
por seus compromissos profissionais, era um pouco ausen-
te do ambiente familiar e, por isso, ela tomava a frente e
resolvia as coisas, como uma autêntica mamma italiana.
Muita gente, quando fala de mamãe, lembra-se de sua
elegância e também da nossa, suas filhas Hilda Marília e
eu. Mas não sabiam que muitas vezes as roupas que nós
três usávamos em acontecimentos sociais e festas eram as
mesmas. Elas haviam sido remodeladas, passavam por
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pequenos ajustes, ganhavam um detalhe ou um adereço
diferente. E ela não escondia isso de ninguém. Bastava a
pessoa perguntar.

"Mamãe deixava que nós freqüentássemos as festas
em casas de família - muito comuns naquela época - e em
clubes como o Minas e o Automóvel Clube. Só que ela
nos buscava sempre no horário marcado, normalmente às
11 horas da noite. As outras famílias não tinham o mesmo
costume e muitas amigas acabaram se beneficiando, por-
que Iam conosco.

"A liderança materna trazia embutida uma grande dose
de solidariedade humana, independente da classe social
das pessoas. E esta característica granjeou um grande nú-
mero de amizades.

"Minha mãe, como boa descendente de italianos, gos-
tava muito de conversar e isto conquistava as pessoas. Ti-
nha um motorista de táxi chamado Pedro que sempre a
atendia. Um dia, ela viu que o carro dele não estava em
bom estado e, depois de muita conversa, se ofereceu para
ajudá-lo. Arrumou um "dinheirinho" para ele e conseguiu
com um amigo, dono de uma concessionária de veículos,
que financiasse um carro em condições especiais. Nem é
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preciso dizer como ele ficou agradecido. Tem também o
caso do pintor Estêvão, que infelizmente morreu muito
novo. Ele era um negro muito bonito, simpático, educado
e talentoso. Nós ficamos amigos de toda a família e sem-
pre que passávamos um final de semana em Ouro Preto,
onde eles moravam, Íamos visitá-los. Minha mãe muitas
vezes comprava quadros dele, que estava começando na
carreira. Nem precisava dos quadros, mas os guardava e
dava de presente em um aniversário ou casamento, o que
nem era usual naquele tempo.

"Para definir de forma completa a minha mãe Hilda,
basta dizer o que ela nos ensinou, desde que éramos cri-
anças: - Quando você abrir a boca para falar de uma pes-
soa, fale sempre bem."

Voltando ao meu avô Sante: como diriam os jovens de
hoje, ele era um "barato". Certo dia, estava jogando
bentealtas na rua com alguns amigos. Para quem não co-
nhece, o objetivo do jogo é derrubar, com uma pequena
bola de pano, uma casinha feita de gravetos pelo time
adversário. Um colega "aprontou" no meio do jogo e dei-
lhe um safanão que levou cada um para o seu lado, aca-
bando a partida. Ele reclamou com um tio, que foi tirar
satisfações com meu avô, dizendo que eu havia agredido o
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sobrinho. Meu avô perguntou qual era o tamanho do garo-
to e a resposta foi de que éramos do mesmo tamanho. O
meu avô, então, perguntou: "Por que ele não dá um safanão
em meu neto também e tudo fica entre eles mesmos?" O
tio não se conformou e disse que isto não havia acontecido
e não era possível de acontecer. Meu avô, já sem paciên-
cia, fechou a porta na cara do sujeito, sussurrando com
raiva apenas um "passar bem". Não chamou minha aten-
ção, nem fez comentário algum. Aliás, não me recordo de
ter levado um tapa sequer do "passional" italiano.

Ele conversava muito comigo e eu o admirava pro-
fundamente. Sentia também que gostava muito de mim.
Contava-me episódios históricos fantásticos e acabei de-
corando o nome de todos os "césares" da história. Tenho
certeza de que tenho César no nome por influência do
meu avô.

Ele falava da História como ninguém, de uma forma
emocionante. Ouvindo-o falar, aprendi a amar a discipli-
na, o que muito me influenciou. Passei a me interessar
por tudo que se referisse ao Império Romano, à Grécia e
outras civilizações antigas. Queria informações sobre as
viagens, conquistas e lutas dos povos da Antigüidade.
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A influência dele levou-me a amar as aulas de um pro-
fessor de História que foi muito famoso em nosso estado:
Djalma Andrade. Era também um talentoso jornalista, es-
critor e poeta.

Outro tio da família da minha mãe era o conde João
Magon, figura humana especial, na qual me espelhei em
muitas coisas. Morava no Rio de Janeiro e em seu aparta-
mento me hospedava quando ia lá. Era um cidadão sim-
ples, muito comunicativo, alegre, espirituoso e que se ves-
tia com requinte. Por isso, era chamado de conde. Traba-
lhava por conta própria em um escritório de Administra-
ção de Imóveis, que funcionava na rua México. Tio João
tinha algumas coisas interessantes e engraçadas. Costu-
mava acordar bem cedo, chegava à varanda e analisava o
tempo. Se estivesse ensolarado, daqueles dias típicos de
uma cidade praiana, dizia: "Meu sobrinho, o dia está mui-
to bonito, tem sol e só vou trabalhar depois do almoço".
Vestia o calção e íamos para a praia. Foi uma pessoa que
marcou a vida de muita gente que o rodeava e, conse-
qüentemente, a minha.

Andava em um Pontiac conversível preto-e-branco, que
fazia o maior sucesso. Uma vez, em Belo Horizonte, em-
prestou-me o carro e eu fui abastecê-lo em um posto no
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centro da cidade. Ao chegar próximo à Praça Sete acabei
trombando em um poste em frente ao tradicional Café
Palhares. O jeito foi pegar o telefone e dizer ao tio João
que estava precisando da presença dele. Ele chegou, olhou
o estado do carro e disse simplesmente: "Conserta-se!"
Por isso, dá para ver como ele era: completamente desa-
pegado das coisas materiais.

Meu pai, desde a mudança para Belo Horizonte, tinha
um escritório de administração e venda de imóveis, em so-
ciedade com Gentil Nascimento, um grande empreende-
dor. A empresa funcionava no Edifício Mariana, na avenida
Afonso Pena, esquina de rua São Paulo, verdadeira referên-
cia comercial da época. Depois, eles abriram uma filial no
Rio de Janeiro, na rua México, na área central da cidade.
Ali também estava instalada a firma do conde João lVlagon.

Meu avô - e meu pai, por extensão - desejava que eu
seguisse a carreira militar, o que determinou meu cami-
nho estudantil. Mas, antes, eu fiz todo o ginásio no Colé-
gio Estadual, que ficava ao lado do campo do Cruzeiro, no
Barro Preto.

Lá, consolidei minhas primeiras amizades com Éverton
da Paixão Curado Fleury, Reinaldo Couto, Humberto
Monteiro e Ferreirinha, entre outros.
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Um caso que reuniu todo o grupo aconteceu por causa
das aulas de música. A professora Etel Gonçalves, irmã do
grande pianista Walter Gonçalves, que fez parte da noite
de Belo Horizonte durante décadas, era uma graça, uma
mulher muito bonita. Vestia-se com extremo apuro e sabia
transitar pelos corredores como ninguém. As aulas aconte-
ciam em um salão cheio de frestas no assoalho. Nós des-
cobrimos um ponto privilegiado, debaixo do assoalho, e
passamos a assistir às aulas dali. Só fomos descobertos,
porque um dia o Francisco Rodrigues resolveu fumar. A
fumaça subiu, passou pelas frestas e o bedel nos pegou.
Fomos encaminhados ao Monsenhor Arthur de Oliveira,
diretor do colégio e educador do tempo dos castigos cor-
porais. Ele quase arrancou as orelhas de cada um de nós e
nos dispensou advertindo: "Não repitam isso, porque, se
acontecer, expulso todos vocês da escola".

Nunca me considerei um ótimo aluno mas ficava den-
tro da média. Realizava todas as tarefas a contento e mi-
nha irmã Lenice, em uma conversa recente, me disse que
não se lembra de queixa de nenhum professor ou profes-
sora a meu respeito.

• • •
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• COLEGAS DE TRÊs CORAÇÕES. Eu, DE BONÉ, VISTO
CAMISA LISTRADA.

Nem só os estudos e as aventuras infantis e adolescen-
tes na cidade grande marcaram a minha vida nesse perío-
do. Os estudantes tinham duas férias por ano, em julho e
dezembro. Com um detalhe: as férias do final do ano eram
muito maiores do que as de hoje em dia, porque iam até
fevereiro.

Viajava sempre para o Triângulo Mineiro e algumas ve-
zes, como já disse, para o Rio de Janeiro. Assim, considero
essa fase da minha vida, dos 11 aos 16 anos, como maravi-
lhosa. Meu pais me levavam à estação de trem da Rede
Mineira, me faziam vestir um guarda-pó e eu viajava sozi-
nho. O destino era uma das três fazendas do meu tio Álvaro
Lopes Cançado, casado com a irmã mais nova de minha
mãe, Olinda Magon. Elas ficavam na cidade de Uberaba.

Lembro-me da primeira vez em que fui passear lá:
América Lopes Cançado, pai do meu tio e um dos fazen-
deiros mais tradicionais da região, foi me buscar na esta-
ção em um inesquecível Ford "Bigode". Fomos para uma
de suas fazendas, cada uma com um nome: Ranchinho,
Inhuma e Retiro, a sede. Elas ficavam em Uberaba e nos
distritos de Veríssimo e Dores do Campo Florido. Eram
muito grandes e, por isso, separadas em distritos. Na ver-
dade, eram contínuas: uma só e enorme fazenda.
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Meu avô materno, Sante Magon, mandou fazer, espe-
cialmente para mim, botas de couro muito bem talhadas e
também um arreio todo trabalhado. Era um "presentão"
para a época. Tudo porque eu ganhara uma mula chamada
Gradeada do meu tio Álvaro. Esta mula tinha um cacoete
muito engraçado: não podia ver um cupim, que já se aco-
modava ao lado. Os presentes me transformaram em ver-
dadeiro peão durante as férias: substituí vários deles, fa-
zendo todos os trabalhos possíveis. Ganhei prática, levava
jeito para o trabalho e me saía bem em tudo que fazia.
Costumo brincar que virei um autêntico vaqueiro.

Eu ficava na Fazenda Inhuma, no distrito de Dores do
Campo Florido, da qual gostava muito. Aliás, o nome do
local era curioso, porque em toda a sua extensão não havia
uma única flor. Meu tio Álvaro cuidava da fazenda mas,
ele era médico e atendia em Uberaba, onde acabou crian-
do a primeira faculdade de medicina do município, em
parceria com o escritor Mário Palmério. A partir daí, ficava
na Fazenda Retiro, que era a sede das fazendas e mais
próxima da cidade.

Na Fazenda Inhuma havia um verdadeiro haras com,
muitos cavalos. Entre eles, destacava-se o Mexicano, um
mangalarga muito bonito e que tinha ascendência sobre a
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tropa. Quando eu tinha uns 14 anos, vesti um terno para ir
a uma festa na sede do distrito. Peguei o Mexicano e fui
sozinho, sem avisar ninguém, porque meus pais não esta-
vam lá. Saí da festa de madrugada e no meio do caminho
caiu uma verdadeira tempestade. O cavalo se assustou e
quase me jogou em um grande buraco. Parei debaixo de
uma mangueira enorme e amarrei-o em um galho. Quan-
do ele ficou quieto, me ajeitei do modo que deu e dormi.
Quando estava amanhecendo, acordei assustado com uma
trovoada muito forte. Montei no Mexicano e saí em dispa-
rada. Ao chegar à fazenda, meus tios tinham mandado um
peão me procurar, porque ninguém sabia onde eu havia
ido. Estava todo molhado, só pensava em trocar de roupa
e esquecer a noite mal dormida e tudo o que passara. Prin-
cipalmente depois de saber que havia dormido em frente
a uma fazenda considerada mal-assombrada. A manguei-
ra, segundo a crendice popular na região, era a árvore dos

enforcados.

Outras vezes, fiquei hospedado em Santa Rita do
SapucaÍ, na casa do deputado Bilac Pinto, um dos funda-
dores da antiga UDN, casa que havia sido dos meus avós
paternos. Fica em uma praça onde há um busto do meu
tio paterno, Francisco Ribeiro da Costa, e do outro lado,
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um de Rui Barbosa. A família Bilac Pinto, tradicional na
política mineira, é atualmente representada na Câmara
Federal pelo Bilaquinho, Olavo Bilac Pinto Neto, que foi
meu chefe de gabinete, quando eu era Secretário de Esta-
do de Minas e Energia.

Em determinada ocasião, estava hospedado lá e não
consegui dormir por causa dos pernilongos. Comecei a an-
dar pela casa e era impressionante a quantidade de ima-
gens de santos que havia ali. Por fim, cheguei a uma bibli-
oteca 110 porão da casa, com magnífica coleção de livros.
Peguei um deles ao acaso: contava a história da mineração
em Minas Gerais desde os seus primórdios. Na época, eu
era o secretário estadual de Minas e Energia. Foi uma
coincidência incrível.

Voltando à minha formação estudantil: com o grupo
de amigos do Colégio Estadual, fui para a Escola Prepara-
tória de Cadetes em São Paulo, preparar-me para o exame
que habilitava à Academia em Resende, no interior do
estado do Rio de Janeiro. Era LImareferência nacional, em
termos de formação para a carreira militar.

Não se pagava nada na EPC e foi LIma experiência
fundamental em minha vida: ali aprendi a importância da
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disciplina. Nós tínhamos horário para tudo e o tempo era
muito bem administrado. Logo me adaptei a todo o siste-
ma e isso ajudou muito em toda a minha vida pessoal e
profissional. Carrego comigo até hoje a certeza de que sem
disciplina ninguém chega a lugar nenhum.

Como em toda escola, havia trote: na minha chegada,
um grupo de alunos veteranos me esperava no portão de
entrada. Um deles foi logo me chamando de bicho, que era
o tratamento dado aos calouros, e disse que o meu nome
de guerra seria Gibu. Até hoje não sei a razão do apelido
que me acompanhou durante muito tempo. Talvez por-
que tenha reagido de forma até violenta, quando o mesmo
sujeito tentou forçar o trote além do limite. E não fui o
único a reagir assim. Um colega teve uma briga séria com
um outro veterano que também quis lhe dar as "boas-
vindas" de uma maneira que ele não aceitou.

O curso na escola em São Paulo tinha a duração de três
anos. Nós nos apresentamos na Academia: eu com apenas
18 anos não tinha certeza absoluta de que aquilo era exa-
tamente o que queria, se era mesmo a minha vocação ou
se tinha chegado até ali apenas influenciado pelo desejo

da família.
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Resolvi sair e, logo na apresentação em Resende, co-
muniquei o meu desligamento. O comandante, um gene-
ral de quem não me recordo o nome, sabia da minha in-
tenção e atendeu-me em seu gabinete. Logo me pergun-
tou se eu sabia o quanto havia custado ao país, já que o
curso preparatório era gratuito. Respondi que não e ele
argumentou que era um bom dinheiro e que eu devia in-
denizar a Nação. Fui dispensado e voltei a Belo Horizonte
para fazer Engenharia.
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• o PALÁCIO DAS ARTES, QUE TERMINEI JUNTO COM HÉLIO

FERREIRA E PERY ROCHA FRANÇA. A OBRA ME FOI ENTREGUE

PELO ISRAEL, POR INFLUÊNCIA DE MURILO BADARÓ.

CAPÍTULO XI

Uma atração por construir

Eu não demonstrava, mas hoje sei que a engenharia
sempre foi uma opção muito clara para mim. Pelo menos,
no meu inconsciente. Na época, os cursos disponíveis eram
basicamente Direito, Medicina e Engenharia. O meu tio
mais velho, Bolívar Moreira de Abreu, irmão de meu pai,
formou-se na primeira turma de Escola de Engenharia,
em 1918. Ele realizou muitas obras em Belo Horizonte e
foi pioneiro na construção de casas geminadas.

Não tive dificuldades para o vestibular por causa do
curso da Escola Preparatória de Cadetes. Passei e tive uma
vida normal, como de qualquer estudante mediano. Não
tive muitas dificuldades para fazer o curso de Engenharia.
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Os professores eram multo bons. Não existiam, po-
rém, as provas de múltipla escolha. Os exames eram
feitos em duas etapas, a escrita e a oral. Quer dizer,
quem não estudava, não tinha a menor chance de tirar
boas notas. Este tipo de ensino me ajudou muito na
vida profissional.

Eu me lembro de ter dificuldades apenas com as ma-
térias de Física A e B, nas quais cheguei a pegar segunda
época. Mas, depois, estudei bastante, passei e segui o cur-
so normalmente.

Era a época do professor Francisco Magalhães Go-
mes, que ficou famoso como Chiquinho Bomba Atômi-
ca, porque ele tinha muitos trabalhos e até livros publi-
cados sobre o assunto. Ele foi um dos cientistas que
mais contribuíram para o conhecimento da energia nu-
clear no Brasil e o seu aproveitamento para fins pacífi-
cos. Tanto que a instalação e funcionamento do reator
atômico da UFMG, construção pioneira no campus, é
obra sua.

Nessa época, os alunos tinham uma proximidade mui-
to grande com todos os professores, pelo tipo de ensino
que se ministrava, e isso me ajudou muito em certa oca-
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slao. Passei a noite inteira estudando com dois colegas
para uma prova exatamente do Chiquinho Bomba Atômi-
ca, e logo a de Física. Fui dormir muito tarde, perdi a
hora, acordei apavorado e coloquei o terno por cima do
pijama. Fui para a escola correndo para não perder a cha-
mada da prova oral: cheguei na sala todo desgrenhado e
espavorido. O Chiquinho Bomba Atômica, cujo nome de
batismo era Francisco Magalhães Gomes, quis saber por
que, e eu expliquei. E ele disse que não havia problema,
porque no dia seguinte também tinha prova e ele me cha-
maria em primeiro lugar. Foi o que aconteceu, estudei
mais um dia e respondi a tudo o que ele me perguntou:
estava realmente preparado. No final, fui aprovado. Foi
uma concessão dele, mas as coisas funcionavam assim na-
quele tempo.

Lembro-me de um fato que me marcou muito durante
aquele meu período na escola. A estrutura que mais me
chamava a atenção era a do Edifício Acaiaca, o prédio mais
alto da cidade, projetado e construído pelo arquiteto e en-
genheiro Luiz Pinto Coelho. No centro da cidade, com
elevadores mais velozes do que todos os outros daquele
tempo, tinha uma boate e um bar em atividade entre o
térreo e o primeiro andar e um terraço com uma belíssima
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visão de toda a cidade na varanda do último andar. O
Luiz contratou um escultor de origem italiana chamado

Petroni, que só andava de preto e bengala, para projetar
duas cabeças, uma ao lado da outra, na parte externa do
prédio. Estão lá até hoje, só que o Petroni "enrolou"
muito e, ao ser pressionado, disse ao Luiz: "Não vou

fazer. Você não é arquiteto? Então, faça!" E ele fez.
Muito tempo depois, na época da construção do
Mineirão, o Luiz me contou que quando estava na fase
final das esculturas, subiu as escadarias da igreja São
José, defronte, e só faltou chorar, ao ver o trabalho qua-
se pronto.

Desde cedo, tive uma ligação muito grande com o
esporte. Joguei no infanto-juvenil do Clube Atlético .Mi-
neiro, uma das grandes paixões de minha vida. Disputei

campeonatos de futebol de salão, tendo como compa-
nheiros de time, entre outros, Hélio Garcia, José Luiz
Azevedo e Lúcio Gentil.

A partir daí, fui eleito presidente da Associação Atlé-
tica da Escola de Engenharia, o que acabou por ter in-
fluência decisiva em minha trajetória profissional.
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A FUME - Federação Universitária Mineira de Es-
portes - promovia campeonatos de diversas modalidades
disputadas pelas faculdades da cidade e incluindo tam-
bém as escolas do interior do estado. O seu primeiro pre-
sidente foi Crispim Jacques Bias Fortes, que, depois, che-
gou a deputado federal. O segundo, Gerardo Renault, tam-
bém seguiu carreira política e foi deputado estadual, e
Secretário de Estado de Agricultura.

Eu fui presidente da FUME, sucedendo exatamente a
Gerardo Renault, que me apoiou em uma eleição muito
disputada. Quando exerci o cargo, já existia a pretensão
antiga de se criar um conjunto esportivo para a prática de
esportes universitários. Eu mesmo já participara da elabo-
ração de um projeto dos arquitetos Eduardo Mendes e
Gaspar Garreto nesse sentido, com a inestimável coopera-
ção do Escritório Técnico da Cidade Universitária da
UFMG, que estudava a mudança do campus da universi-
dade para a sua localização atual, na Pampulha, onde já
estava a Reitoria.

Mesmo com a mudança do campus, ainda havia uma
área muito grande para as obras de um estádio. Pensa-
mos, então, em criar ali um Centro Esportivo Universitá-
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rio, para abrigar todos os esportes e as competições espor-

tivas estudantis.

Fui conversar com o reitor Pedro Paulo Penido, acompa-
nhado de um grupo de amigos e companheiros da FUME,
levando o projeto para a construção do CEU. Ele aceitou
fazer a praça de esportes e nos mandou continuar com os
estudos e o projeto. Sem saber, estávamos dando início à
grande empreitada: a construção do Mineirão, projetado
por Eduardo Mendes Guimarães Júnior e Gaspar Garreto.

• • •
Conheci a minha primeira esposa, Shirley Garzon, ain-

da estudante da Faculdade de Engenharia. Até então, ti-
nha uma vida social intensa, com muitas festas nos clubes
da cidade, como o Minas Tênis, Automóvel Clube, Iate e
Pampulha Iate Clube, este, construído e lançado bem mais
tarde que os outros, por Nlúcio Athayde, e do qual fui
engenheiro por quase um ano, quando as obras do Mineirão

foram interrompidas.

É claro que tive algumas namoradas nesse período, mas
nada que me levasse a pensar em deixar minha "solteirice"

de lado.

2.2.3
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Fiquei casado com ela durante dez anos e somos mui-
to amigos até hoje. Temos uma relação muito saudável,
mesmo depois de nossa separação e do meu segundo casa-
mento. Nós não tivemos filhos.

Já separado tive uma vida profissional e pessoal muito
agitada: trabalhei na iniciativa privada, em vários órgãos
públicos e na área política, como vereador, deputado es-
tadual e federal. Apesar da falta de tempo, tive vários rela-
cionamentos pessoais, mas que não me levaram ao casa-

mento.

A situação começou a mudar quando, em 1993, me mudei
para minha casa de Lagoa Santa, a 37 quilômetros de Belo
Horizonte, até então utilizada apenas para os fins de semana.
Mais tarde, especificamente no dia 10 de maio de 2006, mu-
dei-me para o Parque Residencial Vivenda, um loteamento
projetado pelo arquiteto Raul de Lagos Cirne, que construí na
cidade, e que costumo definir como o meu paraíso.

Minha ligação com Lagoa Santa é bem anterior: vem
desde o final da década de 40, quando as primeiras famí-
lias construíram suas casas de campo no local, como o fize-
ram os meus tios Augusto Severo da Costa, médico, e
Desdêmona Magon Severo, professora do Conservatório
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Mineiro de :Nlúsica, junto com Lucas Machado, José
F erola e outros médicos. E u era menino, adolescente e fre-
qüentava Lagoa Santa religiosamente nos fins de semana e
feriados.

Depois, já na década de 50, a Federação Universitá-
ria Mineira de Esportes assumiu os barcos que eram usa-
dos para competições de remo na lagoa, quando o Iate
Tênis Clube abandonou o esporte. Os barcos ficavam
guardados em uma "garagem" na Pampulha, que ficava
perto do Museu. Com o rompimento da barragem, os
barcos foram transferidos para Lagoa Santa.

Quem estava comandando a Base Aérea da cidade era
o Brigadeiro Dirceu de Paiva Guimarães, ligado fortemente
ao esporte e, particularmente, ao Botafogo do Rio de Ja-
neiro, do qual tinha sido diretor. Ele, depois de uma con-
versa comigo, mandou arranjar um local para receber os
barcos e nós passamos a fazer as competições em Lagoa
Santa. O brigadeiro muito nos ajudou: era uma pessoa hu-
mana maravilhosa.

Outra história interessante é que introduzimos em La-
goa Santa a prática do esqui aquático. Um dos meus cole-
gas, o Paulo César Guimarães, que tinha uma mineradora
e, por conseguinte, era-lhe fácil trabalhar com madeira,
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mandou construir um trampolim para saltos de esqui. Eu,
o Paulo César e o Marquinhos fomos os pioneiros e esquiá-
vamos também com os pés, sem as pranchas. O Paulo
tinha uma habilidade muito grande e esquiava com ape-

nas um pé.

Nós tínhamos um professor de esqui, que a gente cha-
mava de "Meganha", porque era policial no Rio de Janei-
ro, e veio só para nos ensinar a esquiar. Aprendemos com
ele, mas é claro que tomamos muitos tombos na água e
até no trampolim de madeira. O que nos salvava era que o
trampolim recebia uma cera especial para os saltos.

Acaba a sessão nostalgia: foi no "paraíso" que me esta-
beleci, abri um escritório de engenharia e projetos e co-
nheci Tatiana, exatos 40 anos mais nova. Começamos a
namorar, resolvemos morar juntos, mas continuava resis-
tente à idéia de ter filhos. Agora, com um detalhe a mais:

a diferença de idade.

As coisas foram acontecendo normalmente e costumo
dizer que não resolvi ou planejei nada, perguntem a Deus.
Foi com a ajuda Dele, por interseção de Padre Eustáquio,
que as convicções mudaram. Fui passar um final de sema-
na no Santuário do Caraça, e conversando com o padre
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Célio dell'Amore sobre minhas dúvidas, ele me pergun-
tou: "Ela quer ter filhos? E você? Então tenham."

Hoje, sou pai de dois casais de gêmeos, Cristal e Gil,
de seis anos, e Hilda e João César, de dois. Tenho a certe-
za de que fiz a opção certa e sei que eles nasceram do
amor. Tenho o maior orgulho de participar da criação das
crianças: adoro brincar com elas, conto histórias, jogo bola,
pulo na piscina, viro criança outra vez. Eles são parte de
mim. Sinto-me cada vez mais jovem e sou um sujeito aben-
çoado por Deus.

Pretendo ver os casais de gêmeos - a quem dedico
este livro - crescerem e se tornarem adultos. Afinal, hoje
muitas pessoas estão chegando aos 100 anos de idade. E,
para isto, ainda tenho uma motivação a mais: a Tatiana.
Além de ser ótima mãe, é uma companheira de todas as
horas. Até para dançar tango no Lido de Paris e por todo
esse mundo de Deus. Tudo o que me aconteceu foi uma
bênção muito grande e posso dizer que nunca me senti
tão bem como me sinto agora.

2.2.8

• COM JK: CONVERSA AMENA E PROVEITOSA COMO SEMPRE.



• ENTRE vÁRIAS PERSONALIDADES, EM SOLENIDADE NA SOCIEDADE

MINEIRA DE ENGENHEIROS.



" 'Pretendo ver meus
filhos - a quem dedico
este livro - crescerem e
se tornarem adultos.
Afinal, hoje muitas
pessoas estão chegando
aos 100 anos de idade.
E, para isto, ainda
tenho uma motivação
a mais: a Tatiana, que
ainda vai me dar o
quinto filho. "
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Escravo das palavras, do pensamento
abstrato e das construções feitas no ar
e sem substância palpável, confesso
que não só admiro como também
invejo os engenheiros.
Em primeiro lugar, eles conhecem a
medida de todas as coisas, a resistência
dos materiais, a profundidade das
fundações e a qualidade do solo onde
irão erguer as suas obras imortais.
Ou seja, tudo aquilo que um escriba
adoraria dominar, para ingressar nas
Academias. É bem verdade que nem
todos os que estão lá realizaram obras
imortais, mas isto é mero detalhe.

Trecho de crônica de Tião Martins
Jornalista
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