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PREFÁCIO

Em março de 1947 o bancário e líder sindical
comunista Armando Zilier sentou-se pela primeira vez no
plenário desta Assembléia na condição de deputado.
Representava, solitariamente. o Partido Comunista do
Brasil e sentia-se - está no seu depoimento - como um
cristão, na Roma dos primeiros séculos, naquele minuto
eterno que antecede o face a face com os leões.

U
Nos dez meses que durou seu mandato, os leões

não o comeram, nem ele tentou matá-los. Lutaram, é claro:
trocaram críticas, ironias, acusações mais ou menos graves.I Afinal, moviam-se entre amplas e profundas divergências,
conceitos e preconceitos fortemente arraigados, às
vésperas de declarar-se uma "guerra fria" que, a rigor, háI	muito fora declarada e, desde então, nunca cessara
inteiramente. Contudo, quando, em janeiro de 1948, o
Superior Tribunal Eleitoral cancelou o registro do PCB e1 Armando ZilIer deixou esta Casa, sua curta permanência
na Assembléia Constituinte de Minas Gerais havia-lhe
conquistado uma reputação admirável e atraído para esse1

	

	comunista cristão combativo e bem-humorado o respeito
de praticamente a totalidade dos seus pares.

A atuação de Armando Zillcr na Constituinte
mineira de 1947 foi marcada pela extrema operosidade.
Ocupou-se das mais diferentes matérias e elaborou, a
propósito, um sem-número de projetos, emendas e
sugestões, algumas das quais, transformadas em texto
constitucional, vigoraram até há poucos anos. Qualquer
que fosse a importância que o PCB reservasse à atividade
parlamentar, independentemente da duração que viesse
a ter seu mandato, Armando ZilIer estava disposto a ser
um depurado exemplar - e o conseguiu. Tinha



Consciência de que um dos meios de neutralizar seus
adversários ideológicos era manter, dentro e fora da
Assembléia, uma conduta sob todos os aspectos inatacável.
Sobretudo, guiava-se por um SCflSO de moralidade muito
elevado.

É com grande satisfação, por isso, que prefacio o
terceiro volume da coleção Memória Política de Minas.
Estou certo de que, assim como as demais obras,
publicadas e a publicar, desta importante coleção, o livro
dedicado ao Deputado Armando Zilier oferecerá a
historiadores, pesquisadores e a todos os que se interessam
pela história do Brasil e de nosso Estado matéria da melhor
qualidade para reflexão e esclarecimento.

Particularmente, julgo que a leitura deste livro
pode nos ensinar que, a despeito das diferenças
ideológicas e políticas, a atividade parlamentar é sempre
possível quando sustentada no debate franco de idéias e
numa ética cujo valor mais alto é o interesse público.

ANI)ERSON ADAUT()
Presidente da Assembléia Legislativa do lstado de

Minas Gerais



1 N T R O D U ÇÃ O

Este volume da coleção Mernó,ia Política de Minas é dedi-
cado a Armando Ziier, constituinte estadual em 1947, ex-
deputado pelo PCB, destacado líder sindical e militante
comunista.

O que se segue é a edição da entrevista concedida pelo
Sr. Armando Zilier aos historiadores Hugo Antônio Avelar
e Luís Fernandes de Assis, da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, entre os dias 19 de junho e 30
de outubro de 1991. Foram 20 fitas, totalizando 19 horas
e 1 minuto de gravação.

Adotamos neste trabalho OS procedimentos já consagra-
dos entre os que se dedicam à história oral. Cada tomada
de depoimento foi precedida de extensa pesquisa sobre
a vida do entrevistado. Um roteiro geral e roteiros espe-
cíficos, de ajuste, orientaram permanentemente os
entrevistadores, o que não impediu, porém, que o entre-
vistado dispusesse da máxima liberdade de abordar e de-
senvolver cada tema conforme lhe conviesse. Tipo de
entrevista: história de vida.

Expurgado das repetições, lapsos e digressões comuns a
este tipo de documento, o presente trabalho procurou
manter-se o mais fiel possível ao depoimento original.
Aqui, entretanto, é necessário um esclarecimento.

Armando Zillcr faleceu em 17/05/1992, pouco depois de
finalizar este depoimento. Não pôde, assim, reler suas
próprias palavras, esclarecer nomes e apelidos, nem reti-
ficar eventuais imprecisões. Coube a sua família autori-
zar a publicação deste memorial.



Quando nos concedeu esta entrevista. Armando Zilier cnn-
rava 83 anos. Seu coração já ameaçava falhar, mas sua
memória estava intacta. Citava com exatidão nomes e,
inclusive, números referentes a episódios transcorridos
há décadas. Era um homem lúcido. Seu espirito, contu-
do, estava consternado por certos acontecimentos políti-
cos: o chamado "fim do comunismo", simbolizado pela
derrubada do "muro de Berlim" e pela desintegração do
"bloco soviético", cujos reflexos eram notáveis na pro-
funda crise em que mergulhara o Partido Comunista Bra-
sileiro. Por isso, em seu depoimento, a atenção para o
detalhe, para o circunstancial, para os eventos miúdos
perde sempre para a análise, para a tentativa de compre-
ender e tirar conclusões. Não poucas vezes os marcos
temporais de um acontecimento são ignorados, e o pen-
samento avança ou recua para um episódio similar, anos
distante, em busca de um paralelo, de um ponto de com-
paração, de um comentário. E como se o depoente apro-
veitasse a ocasião da entrevista para reexaminar e, so-
bretudo, dar sentido aos acontecimentos que viveu 011 de
que foi testemunha.

Para nós, que Convivemos com Armando Zilier durante
os quatro meses que durou seu depoimento, e que reto-
mamos várias vezes os originais durante o trabalho de
edição, a lógica de suas digressões tornou-se
meridianamente clara. Para o leitor que vai travar seu pri-
meiro contato com o pensamento do depoente, no en-
tanto, algumas interrupções e desvios de curso poderiam
parecer incompreensíveis. Na tentativa de eludir esse
problema, tomamos a liberdade de, cm alguns casos, re-
organizar um ou dois parágrafos, suprimindo interpolações
e comentários, em busca de um texto mais linear. Ainda
assim, restaram trechos que foi preciso manter entre pa-
rênteses, pois não nos pareceu conveniente, nesses ca-
sos, ignorar o comentário ou simplesmente transferi-lo
para outro lugar. Por fim, apendemos ao depoimento um
extenso rol de notas explicativas, algumas das quais ar-
riscam-se a parecer supérfluas ao leitor especialiïado.
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A despeito de tudo isso, quem conheceu Armando Zilier

1 reconhecerá de pronto nas linhas que se seguem o seu
pensamento, suas preocupações e o seu modo de ver o
mundo.

A primeira versão do depoimento, transcrita das fitas mag-
néticas, encontra-se à disposição dos pesquisadores e in-
teressados, no Centro de Memória da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Os nomes próprios foram padronizados de acordo com as
1nst,-uies para a Organização do cabu1ário Ortográfico
da língua Portuguesa, aprovadas pela Academia Brasileira
de Letras em 29 de janeiro de 1942 e referendadas pela
Lei n° 5.765, de 12 de dezembro de 1971. Nos nomes e
sobrenomes estrangeiros manteve-se a grafia original.

Sempre que possível, os nomes dos políticos mineiros ci-
tados no depoimento, excetuados os que ocuparam car-
gos de ampla expressão nacional, acompanham-se de bre-
ves notas biográficas, para cuja redação socorreram-nos o
Ldondno Biográfico de 1nas Gerais - Penodo Republiai-
no: 1889-1991 (Belo Horizonte: Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, 1994) e o 14onáriuj H&óri-
co-Biográfico Brasileiro: 1930-1983 (Rio de Janeiro: Fo-
rense-Universitária: FGV/CPDOC: Financiadora de Es-
tudos e Projetos - FINEP, 1984, l edição). Quando a
nota biográfica registrar apenas o cargo, sem mencionar
o Estado da Federação, trata-se do Estado de Minas
Gerais.

Para informações sobre sindicalistas e militantes comu-
nistas de atuação predominantemente local, cujos nomes
não encontramos nos livros de referência disponíveis, re-
corremos à colaboração de antigos dirigentes sindicais,
militantes e ex-militantes comunistas, a quem somos
muito reconhecidos:



Anio Alanpus Guimarã, maquinista de rampa na Mina
de Morro Velho, fundador do Sindicato dos Trabalhado-
res na Extração do Ouro e Metais Preciosos de Nova
Lima, vereador naquela cidade cm 1947 e 1948, filiado
ao PCB desde 1932;

Antônio de Faria Lopes, funcionário do Banco do Brasil,
Presidente do Sindicato dos Bancários de Belo Horizon-
te de 1961 a 1964, cassado com base no AI-1;

João de Deus Rocha, servidor aposentado da Previdência
Social, integrante das executivas estadual e nacional do
PCB e responsável pelo seu setor de educação, membro
do PCB de 1940 a 1995; e

Paulo Elisiário Anes - Presidente Estadual e membro
do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista - PPS.

Apoiamo-nos, também, para a confecção das notas, em
Oliveira, Itamar de, Constituinte - Mineiros em Busca de
Equilíbrio (Belo Horizonte: Editora O Lutador, 1987). e
Van Stralen, Terezinha Berenice de Sousa, il4wimento Sin-
diwJ dos Bancários em Bdo Horizonte 1932-1964 (Disser-
tação de Mestrado. Belo Horizonte, Departamento de
Ciência Política da Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas - UFMG, 1986.).

Não obstante, mesmo com a consulta a diferentes publi-
cações e a ajuda de antigos militantes do movimento sin-
dical em Minas, tornou-se impossível identificar alguns
personagens que, no depoimento, são citados apenas pelo
primeiro nome, pelo sobrenome ou por um apelido. A
esses, infelizmente, não pudemos oferecer ao menos a
modesta homenagem de uma brevíssima nota biográfica.
Que seus descendentes e amigos não vejam nessa omis-
são involuntária senão uma lacuna historiográfica que so-
mos os primeiros a deplorar.

A Equipe Técnica
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ARMANDO ZI L1ER

asceu no Rio de Janeiro, em 3 de setembro de
1908,  filho de João Trentino Zilier e Luísa Gazzoni Zilier.
Fez os estudos secundários no Colégio Grambery, de Juiz
de Fora, mas, aos 17 anos, abandonou os estudos para
lecionar no colégio que seu pai mantinha em Franca.

Em 1933, foi aprovado em concurso para o Banco do Brasil
e designado para a agência de Santos (SP). Dois anos de-
pois, mudou-se para Curitiba, onde permaneceu até 1940,
quando se transferiu para Belo Horizonte.

De 1932 até a data da sua morte, cm 1992, Armando Zilier
militou no PCB (até 1960. Partido Comunista do Brasil;
desse ano em diante, Partido Comunista Brasileiro). Foi
Secretário do Comitê Regional e membro do Comitê Cen-
tral do PCB. Presidiu o Sindicato dos Bancários de
Curitiba, o Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e
a Federação dos Bancários de Minas Gerais e Goiás. Foi
Secretário-Geral da Confederação Nacional e da Confe-
deração Internacional dos bancários.



11 - Vamos começar pelo local e a (lata de seu nascimento.

ARMANDO ZILLER - Nasci no Rio de Janeiro, que
era a Capital Federal, mas não conto isso por honra, pois
me considero mineiro. Segundo meu pai, nasci no dia 3
de setembro, mas fui registrado como tendo nascido no
dia 12 - data do aniversário do Juscelino'. Não sei se o
papai já sabia, mas essa coincidência não me desgosta.
Pelo contrário: Juscelino era uma bela figura.

I	Eu tinha um ano e pouco quando papai teve a idéia de
sair do Rio e vir para Minas. Eu me criei na Zona da Mata.
Sou carioca da Zona da Mata [risos].

1
LF - Gostaríamos de saber um pouco sobre sua família,
seus pais, avós...

ARMANDO ZILLER - Meus pais eram estrangeiros...
Tenho que dizer a verdade?

LF - Toda a verdade, por favor.

ARMANDO ZILUER - Meu pai se chamava João Zilier
e veio para o Brasil como padre, no início do século. Não
sei o ano, mas foi no começo da primeira década, porque
nasci em 1908 e há poesias suas, comemorando a passa-
gem do século, escritas ainda na Itália.

Chegando ao Brasil, papai se estabeleceu em São Paulo
e cidades vizinhas - ele falava muito de Piracicaba, pare-
ce que esteve lá. Trabalhou também como professor em
seminários católicos, na região onde fica hoje a
Arquidiocese de Dom Evaristo 2 . As vezes se reunia com
padres que faziam uma espécie de pós-graduação.

LF - O Zilier é italiano?

17



ARNÍADO ZILLER - Essa é outra história complica-
da. Papai nasceu no Tiro!, nos Alpes orientais. Aquilo ali
era um rolo: uma parte pertencia à Áustria, outra à Ale-
manha, outra à Itália. Havia uma guerra, e o país que a
ganhava levava um pedaço. Na época, a parte do Tirol
em que papai nasceu pertencia à Austria. Daí a uns anos
veio a Primeira Guerra e aquela parte voltou a pertencer
à Itália.

Meus avós era italianos, camponeses de pequenas cida-
des. Tinham um sítio e viviam de vinhedos, da produção
de bebida. Dizem que em sua região eles tinham fama de
bons de copo. Gente educada, mas bebedores [nrosJ. O
mais velho deles chamava-se José P. Quando papai rece-
bia cartas dele, no envelope vinha escrito assim: Zilier,
José R Primeiro o sobrenome, depois o nome - o que é
mais correto, porque o sobrenome já destaca aquele gru-
po de toda a humanidade. Então, o envelope vinha as-
sim, com o nome e, entre parênteses, embaixo: ca/zü/aio.
que quer dizer sapateiro. Cada um deles tinha uma pro-
fissão.o.

Papai foi o último varão, e eles o dedicaram à Igreja,
que era muito comum naquelas famílias, geralmente nu-
merosas. O velho dizia que abaixo dele havia só uma irmã.
chamada Teresa, se não me engano. Como era o último
filho, quando ele nasceu, disseram: "Esse vai ser sacer-
dote!". E ele foi mesmo.

LF - Que motivo o trouxe ao Brasil?

ARMANDO ZILLER - Com certeza a Igreja queria
trazer missionários, pessoas que tivessem capacidade
intelectual e pudessem desenvolver um trabalho reli-
gioso nas escolas. Deve ter sido isso, porque ele sem-
pre foi mais aproveitado como pastor e professor do
que como padre. Ele pouco falava de sermões que ti-
vesse feito e de paróquias que tivesse visitado. Acho
que morou sempre em grandes cidades, junto da
diocese, sempre ligado ao ensino.

18
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Mais tarde, afastou-se da Igreja - por causa de uma dis-
cussão, ou porque a vida dos padres com os quais ele se
relacionava era um pouco mundana, não era o que ele
pensava. Na Itália, na roça, a família vigiava o filho. En-
tão, ele era aquele sacerdote compenetrado. Chegando
aqui, parece que não gostou dos modos do pessoal, não
sei por quê.

1
LF - E sua mãe?

ARMANDO ZILL.ER - Minha mãe também era italia-
na, nascida cm Milão. Chamava-se Luísa. Papai morava
em São Paulo e, como a colônia italiana ali era grande,
com certeza se conheceram lá.

IS Quantos irmãos o senhor teve?

ARMANDO ZIliER - Éramos onze irmãos, de dois ca-
samentos-'. Minha mãe morreu de parto, cm 1916. N'leu
pai se casou, então, com a filha de um amigo dele. Os
pais eram italianos, mas a moça - Rosa - era brasileira.

Tiveram sete filhos. Dois morreram, porque naquela épo-
ca não havia os cuidados higiênicos e os conhecimentos
que temos hoje. Dizia-se, aliás, que o homem da roça
passava duas noites com muito medo: uma, quando fazia
queimada, para impedir que o fogo passasse para o terre-
no do vizinho; outra, quando sua mulher dava à luz, por-
que ele não sabia o que poderia acontecer. Dificilmente
se chamava um médico, porque o chefe da família prefe-
ria que o parto fosse feito por uma mulher, essas coisas...

LF - Depois que deixou a batina, seu pai viveu de quê?

ARMANDO ZILLER - Papai era um homem de certa
cultura, sabia bem Teologia, Italiano, Latim, História, entre
outras coisas, e sabia ensinar, era bom professor.

1	21
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Na minha formação, meu pai foi tudo. Eu
tinha uma admiração muito grande por ele.

Achava que ele era o maior sujeito do
mundo, um grande orador, etc. Criança

leva as coisas muito a sério. Era um homem
bastante instruído, mas, naturalmente, sua

instrução era pdncialmente teológica.
Mais tarde, quando eujó havia crescido um

pouco e tinha alguma idéia das coisas,
pudemos dialogar

22
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Ele saiu de São Paulo, casou-se e foi para o Rio. Seu  pri-

1 meiro emprego foi no Jornal do Comércio. Cm amigo lhe
deu uma indicação, ele se apresentou e o aceitaram, como
revisor ou noutro cargo, talvez porque ele sabia bem la-
tim, que é um pouco difícil e em muitas coisas era útil.
Como dizia Graciliano Ramos, se houver necessidade de
uma citação cm latim, vamos chamar o padre frisosj.

1	LF - Seu pai teve muita influência em sua formação?

I	ARMANDO ZILLER - Na minha formação, meu pai foi
tudo. Eu tinha uma admiração muito grande por ele. Acha-
va que ele era o maior sujeito do mundo, um grande ora-
dor (o que realmente era), etc. Criança leva as coisas muito
a sério. Era um homem bastante instruído, mas, natural-
mente, sua instrução era principalmente teológica. MaisI tarde, quando eu já havia crescido um pouco e tinha algu-
ma idéia das coisas, podíamos dialogar - a princípio, só
sobre questões teológicas.1	Ele sempre foi compenetrado, como alguém que estava
exercendo o sacerdócio e tinha que ser rígido. Não sei
bem se era isso; só sei que ele deixou o sacerdócio e,I	durante muito tempo, não se desligou da Igreja. Conti-
nuou católico. De vez em quando ia à igreja.

Uma vez, em Leopoldina, faltou o sacristão, o coroinha
não apareceu e o padre ficou sozinho para rezar a missa.
O velho estava lá e disse: "Eu posso ajudar". "Mas você
sabe?". "Sim, sei". Não disse que tinha sido padre. (Aqui
em Minas, ninguém sabia disso). Ele rezou a missa com o
padre, bancou o coroinha e foi embora. Era um homem
assim, não era anuicatólico.

LF - Seu pai desempenhava alguma atividade política,
tinha influência política nas cidades em que vocês mora-
vam?

ARMANDO ZILLER - Meu pai nunca se dedicou à po-
lítica. Seguia, às vezes, um político eminente do PRN-1, mcm-

1	23
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bro da família Ribeiro Junqueira, que fez muita coisa em
Leopoldina, inclusive o ginásio onde papai lecionou.

HA - O senhor contava que seu pai foi para o Rio de
janeiro...

ARMANDO ZILLER - Sim, como jornalista. Meu pai
gostou do jornal, mas o negócio dele era fazer colégio, o
que no Rio de Janeiro era muito difícil. Alguém o cha-
mou para montar um colégio cm Cordeiro, então fomos
para Cordeiro...

Tenho uma noção de como era Cordeiro porque já estava
com dois ou três anos quando saímos de lá e fomos para
Leopoldina. Uma das minhas irmãs nasceu em Cordeiro;
as outras, em Leopoldina.

LF - Seu pai foi para lá para lecionar?

ARMANDO ZILLER - Foi lecionar no Ginásio
Leopoldinense. A família Ribeiro Junqueira montou lá
um grande ginásio, uma beleza. Papai ficou uns três ou
quatro anos, talvez mais, até que se desentendeu com o
colégio. Ele me disse que viajou, minha mãe precisou de
dinheiro e... Não sei se é verdade. Pode ser que ele ti-
vesse esquecido ou não quisesse contar tudo. O fato é
que ele se desgostou e foi embora para Miracema, no
Estado do Rio, perto de Santo Antônio de Pádua, na gran-
de curva do rio Paraíba do Sul. Parece que ele fez um
contrato com a Prefeitura ou com pessoas gradas, que
montaram o Ginásio \Iiracemense, onde ele trabalhou
algum tempo.

Aí, cm março de 1916, morreu minha mãe. Quando ela
saiu de Leopoldina, já tivera três filhos e estava grávida
novamente. A viagem até Miracerna era longa, durava
mais ou menos um mês. Miracerna era urna cidade intei-

24
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ramcnte nova para minha mãe, que, além disso, tinha di-
ficuldade de se comunicar com as pessoas, porque não
falava bem o português.

Meu pai ficou com quatro crianças pequenas para criar.
Eu tinha entre 7 e 8 anos.

I	Um pouco depois, o velho casou-se com a Rosa, filha de
um italiano amigo dele, Luís Leonel. Como eram da mes-
ma região - o Norte da Itália -, ficaram muito amigos.

I	Aos sábados e domingos, jogavam bocha. Foi uma salva-
ção termos encontrado esse pessoal no caminho.

Luís Leonel era empreiteiro de obras, fazia calçamen-
tos, pontes, tinha algumas carroças para aterro. Era um
homem muito trabalhador, muito bom. Quando mamãe
morreu, ele mandou lá para casa três filhas (uma delas
era a Rosa), com ordem de ajudar, porque sabia que o
papai estava com quatro crianças pequenas. Nisso meu
pai acabou gostando da Rosa e resolveram se casar. Foi
bom porque ela já conhecia a gente, tinha sido aluna do
papai, e o pai dela não fez nenhuma objeção. Era muito
difícil uma pessoa aceitar que a filha se casasse com um
cidadão com quatro filhos criados... - criados, não: eu es-
tava ainda com oito anos. Moleque com oito anos era uma
criatura endiabrada naquela época!

LF - Vocês ficaram até quando em Miracema?

ARMANDO Z!LLER - Não sei por quanto tempo mo-
ramos em Miracema. Só lembro que gostava muito dali,
um lugarzinho pequeno, com um riozinho...

Pouco tempo depois que chegamos, talvez nem um ano,
aconteceu um fato que desorganizou nossa vida. O presi-
dente do Estado do Rio, Nilo Peçanha, foi inaugurar o
novo Grupo Escolar de Miracema. Houve muita festa,
duas bandas de música (uma de cada partido político...), e
um banquete na casa do homem mais rico da cidade,
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plantador de café, italiano OU filho de italiano, um sujeito
interessante.

Miracema era uma cidade pequena, com muitos analfa-
betos. Para fazer um discurso para o Presidente, papai
vinha a calhar: era bom orador, um homem de cultura.
Naturalmente, ele não deixou de aproveitar a presença
do Presidente para fazer um discurso caprichado, que re-
percutiu muito bem na alta sociedade de Miracema, fa-
zendeiros de café que POUCO entendiam do assunto. E o
Nilo Peçanha depois falou com ele: "Interessante, o
senhor, com essa cultura, aqui nesta cidade. O senhor
seria mais bem aproveitado num centro maior. Procu-
re-me lá no palácio. Precisamos de gente assim corno
o senhor".

O velho tornou aquilo a sério e não teve dúvida: assim
que o Nilo Peçanha foi embora, reuniu o pessoal: "O
melhor é passar o ginásio para outro". Combinaram pas-
sar o ginásio para os próprios professores. Meu avô, pai
de minha madrasta, tinha ido lá para assistir a esse fes-
tejo, também ficou entusiasmado e levou nossa famí-
lia para a casa dele, em Ubá, enquanto papai ia con-
versar com o Presidente. Acho que estão conversando
até hoje... frisosJ

LF - Então o senhor foi morar em...

ARMANDO ZILLER - Fomos para Ubá. Nossa vida fi-
cou mais difícil. Papai se desorientou um pouco: ele tinha
feito planos e, de repente, o Nilo Peçanha não cumpriu a
promessa. Mas papai sempre gostou dele e foi seu ami-
go. Mais tarde, quando o Nilo foi candidato a presidente
da República, o velho fez campanha para ele. Ele não
guardava ódio, tinha essa boa qualidade.

Em Ubá, ele começou a lecionar num curso de Engenha-
ria e, depois, fez umas andanças, para lá e para cá, feito
tear frso.ç/. Fomos de [há para Cataguases. Oferece-
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ram-lhe um cargo na escola normal e no ginásio, que era
dos Peixoto e onde, mais tarde, o Cândido Portinari faria
aquele trabalho com o Nierncver. Ali foi colega do Chico
Peixoto, um homem muito interessante.

Ficamos em Cataguases e lá nasceram dois irmãos: a
Adalgisa e o Adelchi. A Adalgisa - a Lua - é professora,
conhece História Colonial, dedicou-se ao Barroco e de
vez em quando escreve nos jornais sobre esse tema. O
Adeichi é desportista e está até hoje no Atlético', brigan-
do com todo o mundo...

LF - Quanto tempo vocês ficaram cm Cataguases?

ARMANDO ZILLER - Não muito tempo. Os salários
eram muito baixos. Nas férias, os professores de escolas
particulares passavam três meses sem receber. Tinham
de dar aula particular para os alunos da "segunda época".
Era uma luta tremenda.

LF - De Cataguascs, vocês foram para onde

ARMANDO ZILLER - Sei mais ou menos flOSSO itine-
rário por causa dos meninos que foram nascendo. Em
1916, foi a Lila: em 1917, o Adelchi. O Anfrido nasceu
no ano seguinte, em Rio Branco.

LF - Seu pai continuava lecionando?

ARMANDO ZILLER - O Régis, que era professor cm
Rio Branco, foi convidado para a carreira diplomática. Ele
aceitou e, antes de ir embora, quis passar o colégio para
alguém. Como o velho não tinha capital nem coisa ne-
nhuma, combinou-se que ele ficaria tomando conta do
colégio, em usufruto, pois podia ser que o Régis voltasse
ou que algum parente dele, mais tarde, continuasse a obra.
O papai ficou lá, tomando conta do colégio, como se fos-

27



se dele, com toda a autonomia e liberdade. O colégio ia
muito bem - disso eu me lembro, porque eu já tinha uns
nove ou dez anos.

LI,' - Quanto tempo vocês ficaram em Rio Branco?

ARMANDO ZILLER - O velho pretendia ficar bastan-
te tempo, mas não pôde. Ele teve uma briga com o pa-
dre, uma coisa tremenda!

Ele tinha qualquer coisa com a Igreja... Ele não contava
para ninguém que tinha sido padre. Minha mãe sabia que
ele tinha deixado o sacerdócio para se casar com ela, mas
também não contava. Nem a Rosa sabia. A mãe dela, a
quem eu chamava de "avó", uma pessoa formidável,
olhava para o papai e dizia assim: "O senhor tem um
jeito de padre... O senhor foi padre!". Meu pai ria, todo
o mundo ria. Ela percebia. E o modo, a voz... Se qui-
ser, você percebe que uma pessoa é padre. Sempre
chega com um livro assim, com uma mão assim: "Eu
também queria dizer umas palavras..." /risos/ Os hábi-
tos ficam, não?

Mas, voltando à briga dele em Rio Branco: apesar de tudo,
papai freqüentava a igreja, que convidava as pessoas mais
destacadas para fazer guarda do Santíssimo na Semana
Santa. Na sexta-feira, de hora em hora, seis ou oito casais
guardavam o Santíssimo. E o velho foi - ele e minha
madrasta. Mas o padre caiu na asneira de botar areia no
mel: cada fiel deveria dar uma esmola de 20 mil réis. (Com
isso ele tinha cm vista fazer um enterro mais digno para
Jesus Cristo, com certeza...). Naquele tempo, 20 mil réis
era muito dinheiro: eu lembro que, no ginásio, papai ga-
nhava 5 mil réis mensais para cada grupo de quatro alti-
nos. Papai ficou chateado e: "Assim, ni() vou!". Ah, meu
Deus do céu, antes ele tivesse ido!

Esse padre começou a fazer contra o velho uma campa-
nha como nunca vi em lugar nenhum. Foi de casa em
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casa e exigiu que os pais tirassem os filhos do colégio.1 Ameaçou com excomunhão. Todo o mundo saiu do colé-
gio, mesmo gostando de nossa família. Diziam: "Depois
ele não recebe a gente. Se a gente quiser casar, ele não1 faz o casamento. Não vai fazer batizado, enterro, mais
nada. A gente não pode nem ser Filha de Maria". Para a
sociedade local, era uma coisa terrível.1	Foi um tempo quente, passamos a pão e laranja. Mas para
mim foi muito bom porque aprendi um bocado de coisa.

1 Nunca tínhamos propriamente passado fome, porque o
pai da minha madrasta era um homem formidável e não
deixava isso acontecer. Sabia que o papai estava sendo
perseguido mas era um homem que trabalhava.1
Chegamos a uma situação... Comíamos mingau de fubá
com rapadura e água. Não havia leite para as crianças,
nem açúcar, nada. De vez em quando arranjávamos um
pouco de feijão, um amigo dava qualquer coisa. A Rosa
passava um duro com os quatro filhos que o meu pai trou-
xera do primeiro matrimônio mais os três que, a essa altu-
ra, tinham nascido.

Até que nosso avô soube dessas dificuldades, veio de Ubá
e deixou um dinheiro com a Rosa. Pudemos, então, co-
mer um pouco de carne... Logo depois ele nos levou para
Iihá, levou todo o mundo para a casa dele.

LF - Seu pai deixou Rio Branco e foi para onde?

ARMANDO ZILLER - Nesse tempo o velho foi convi-
dado a dar aulas particulares em Petrópolis. Foi bom, por-
que Petrópolis era uma cidade de classe-média alta e de
turismo, os ricos iam para lá passar o verão justamente

U

nos meses em que os alunos estavam estudando para "se-
gunda época".

1	LF - Ele levou vocês ou foi sozinho?
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ARMANDO ZILLFR - Ele ficou sozinho, até se estabi-
lizar. Depois nos levou. Mas nisso ele se converteu ao
protestantismo.

Ele conversava com um indivíduo que vendia livros reli-
giosos e ficou admirado de ver um homem de poucas le-
tras discutir muito bem religião, coisa que entre os católi-
cos ele não via. Naquela época os católicos eram proibi-
dos de ler a Bíblia: só o padre podia interpretá-la.

Estávamos em Ubá quando soubemos que ele tinha vira-
do protestante. Para os protestantes, era uma beleza ter
um ex-padre como propaganda. Era um homem que fala-
va bem, foi um sucesso, os jornais publicaram. A notícia
chegou a Ubá. Eu me lembro de que a vovó falou: 'Mas
que diabo! Sua mãe agora é mula sem cabeça?". Ser pastor
protestante, na época, era um inferno, uma espécie de agen-
te de Satanás. Sofremos um bocado por causa disso.

Mas papai não ficou em Petrópolis muito tempo, porque
os metodistas verificaram que ele tinha capacidade, leva-
va uma vida razoável, e o convidaram para ser pastor. Ele
acabou aceitando. Foi mandado para Muriaé, que naque-
le tempo se chamava São Paulo de Muriaé. Isso foi em
1920. Ele não dava mais aulas, era só pastor.

De Muriaé eu gostava muito, o rio era muito bonito. Eu
nunca tinha podido criar raízes assim. E me entusiasmei
tanto com o fato de papai ser pastor que comecei a ler a
Bíblia.

A Bíblia que tínhamos contava por meio de pinturas, de-
senhos, quadros a vida de Jesus. Fiquei deslumbrado.
Tive dois grandes momentos de brilho, como São Paulo
na estrada de Damasco. O primeiro foi esse: fiquei entu-
siasmado com os evangélicos e achei que tinha que ser
pastor. (O segundo foi meu encontro com o comunismo,
mas disso eu vou falar depois).

Daí a um ano, no início de 1921, eu já estava no Gramherv.
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1-IA - Seu pai foi transferido de Muriaé para Belo Hori-
zonte,

ARMANDO ZILLER - Foi. Os metodistas faziam todo
ano uma conferência. Cada um apresentava um relatório
sobre o trabalho no seu "campo", como eles diziam. Vi-
nha o bispo lá dos Estados Unidos, distribuía de novo o
pessoal, para que os pastores não ficassem muitos anos
num lugar, não se habituassem, não fizessem amizades,
grupinhos, etc. Os pastores, cm geral, a cada dois ou três
anos mudavam de cidade. Assim, papai acabou sendo
transferido para Belo Horizonte.

A Igreja Metodista, naquela época, era em frente à Igre-
ja de São José - elas devem aparecer em algum cartão
postal da época. Era uma igreja de pedra, com minaretes,
uma bela igreja. Pena que não a tombaram.

LF - O senhor, nessa época, ainda estava cm Juiz de
Fora?

ARMANDO ZILLER - Eu estava em Juiz de Fora, vi-
nha nas férias. E, não demorou muito, papai foi transferi-
do para Juiz de Fora, tendo cm vista que ele poderia leci-
onar no Gramberv e no seminário. Ele morava pertinho
do Gramhery e eu ficava no seminário, interno. A gente
ficava interno porque tinha mais disciplina, podia estudar
melhor e não pagava - filho de pastor tinha essa mordo-
mia. Era bem melhor, a gente ficava mais sossegado.

Em 1924 houve qualquer coisa no colégio, não sei bem o
quê.

Como o velho tinha uma educação um pouco mais livre,
tomava um copo de cerveja, ou dois, mesmo uma garrafa.
Isso, em casa. Ele nunca se sentou à mesa de um bar para
tomar uma cerveja, não ficava bem para um pastor. Mas
cm casa ele tomava uma cerveja, o que era meio pecado
naquela época. Certas denominações protestantes acha-
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vam que beber, fumar, dançar e fazer outras coisas desse
tipo era pecado, não sei se venial ou mortal /risos]. Mas o
velho não ligava para isso.

Ele dizia: se o primeiro milagre de Jesus Cristo foi con-
verter água em vinho, como é que beber vinho pode ser
pecado? E outra coisa: os primeiros cristãos bebiam sem-
pre, não? Descobri outro dia que, na última ceia, Jesus
Cristo, quando bebe vinho com os apóstolos, diz: "Esta é
a última vez que bebemos vinho aqui, agora só vamos
beber na casa de meu Pai". É uma garantia de que vale a
pena ir para o céu, não? O céu que pintavam era só de
cantoria, trombeta, anjo. Que graça tem isso? Agora, se
houver vinho...

O fato é que o fizeram sair de lá. No foi atrito, mas um
negócio por baixo do pano. Os alunos gostavam muito
dele, havia a influência pessoal, que ele poderia depois
usar... Ele não faria isso, porque não tinha esse tempera-
mento, mas deve ter deslocado algumas pessoas de seu
pedestal. Ele dizia: "Estou disposto a servir à Igreja em
qualquer lugar a que me mandarem". Então, eles o man
daram para Franca.

LF - E corno foram as coisas em Franca?

ARMANDO ZILLER - Naquele tempo, Franca era lon-
ge de São Paulo - ainda é [risos], até hoje está lá, pertinho
do Rio Grande, ao sul do Triângulo. Uberaba, do lado de
lá, já naquele tempo era uma cidade grande, mas não era
conhecida. Bom, a gente ficou lá um ano ou dois, mas ele
ficou mais uns dois anos. Depois, houve um levante na
Igreja, um movimento dos maiorais contra ele. Foram
ver sua caderneta de armazém e descobriram uma garra-
fa de cerveja, outra de vinho do Porto, não sei o que
mais. Com certeza algum menino estava meio gripado e
o velho achou que devia lhe dar uma gemada que ele
também tomava... Acharam aquilo um despropósito: o
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dinheiro era dos pobres e o pastor podia gastá-lo melhor.
Mas era um velho com onze filhos! Que espírito cristão
essa gente tinha? Meu pai: "Querem saber de uma coisa,
vocês fiquem com...".

Esta vantagem ele tinha: sempre foi pobre, sempre pele-
jando, às vezes devendo, mas sempre trabalhou. Ele dis-
se: "Se não recebo, não posso pagar, porque não fabrico
dinheiro. Não sou nenhum tratante: eu trabalho, ganho
e, quando tenho dinheiro, pago. Agora, se não tenho, não
vou matar ninguém que me deve aulas! Paciência!". Era
meio filósofo. Aí ele saiu da Igreja Metodista.

Metade dos metodistas saiu com ele, e a outra metade, a
mais podre /risosJ, ficou lá. Os que saíram com ele disse-
ram: "Nós não podemos ficar sem pastor e não queremos
ser pastorcados por esse pessoal que pôs o senhor para
fora dessa maneira". Então, fundaram uma outra igreja.
E tiveram sorte. Um fazendeiro de café, que era o ho-
mem mais rico da igreja, ficou do seu lado. Comprou uma
casa, reformou-a, fez um salão e montou outra igreja. E
passaram para a Igreja Presbiteriana. Papai ficou ali mais
algum tempo e depois montou um colégio. Com isso, saí
do seminário, porque o velho precisava de alguém que o
ajudasse.

1-IA - Tão logo seu pai se afastou da religião metodista o
senhor também deixou o colégio?

ARMANDO ZILLER - Papai foi para Franca em 1924.
Em 1925, quando saí de férias, ele perguntou se eu não
podia ficar um ano com ele e suspender os estudos du-
rante esse período. Eu era um garoto de 17 anos, não
tinha nada que dar aulas, mas, enfim, como eu estudara
bastante e fizera um bom curso, mesmo não levando os
estudos muito a sério, aceitei. Era um ano só, mas nunca
mais voltei, porque nesse ano aprendi muita coisa. As
vezes passava apertado, porque os meninos faziam per-
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guntas e nos livros não havia respostas. Tive que estudar
bastante.

Nesse tempo, as nossas dificuldades me levaram a ver,
nos Evangelhos, alguma coisa que estava ali mas a Igreja
não punha em prática, que era a parte propriamente soci-
al. Essa parte das rezas, almas, domingos, etc., era muito
boa, mas quanto a todos darem a sua parte... Nos Atos dos
Apóstolos está escrito que todos os cristãos punham suas
coisas em comum. Ali não havia isso: não só não punham
as coisas em comum como não estavam nem se incomo-
dando se tínhamos lá cm casa alguma coisa para comer.
Faltava um espírito de fraternidade, de solidariedade.
"Quem tem duas capas, dê uma a quem não tem. Quem
tem dois vestidos, dê um". Nós não temos, e vocês não
estão ligando para isso. Então tenham paciência, vocês
não estão aplicando o cristianismo, pensava eu. Isso me
levou para o comunismo.

lF - Houve pessoas que freqüentavam a sua casa e
marcaram sua presença na família? Pessoas que não eram
parentes, mas tiveram uma presença ativa na casa,
como o pai de dona Rosa, a quem o senhor chamava de
avô...?

ARMANDO ZILLER - Luís Leonel continuará sempre
sendo meu avô, assim como eu considerava meu tio o
Rômulo, um rapaz que apanhou no futebol e morreu. Eu
gostava muito dele e ele de mim. Uma bela figura. Todos
eles nos ajudaram muito e me marcaram. O meu avô prin-
cipalmente.

Hoje. relembrando, vejo que eu tinha certo medo do jei-
to dele. Era um homem muito sério, que trabalhava e
gostava de quem trabalhava. As vezes parecia rude, mas
nunca foi mau. Nunca bateu em ninguém.

lima vez só, ele me ameaçou porque fiz urna besteira.
Ubú tinha muita manga e, no tempo de manga, eu não
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saía de cima das árvores. Por causa disso, acabei me es-
quecendo de fazer alguma coisa que ele mandou, e isso
deu algum prejuízo para ele. Eu tinha que ir lá em casa
pegar um documento e depois ir à estação ferroviária re-
tirar uma encomenda para o vovô. Cheguei em casa: "O
que foi mesmo que o vovô mandou fazer? Buscar o quê?".
Esqueci o nome do documento... e fui chupar manga!
/nçosJ

Quando ele veio, achou ruim. Não chegou a me bater, só
me ameaçou. N'las o Rômulo disse: "O senhor não podia
mandar um menino de 11 anos fazer um negócio des-
ses". Foi a única vez. Ele até brincava comigo, mas eu
tinha medo do jeito dele. Afinal, ele não era meu pai. O
pessoal me tratava bem, mas havia muita gente na casa e
tinha que haver disciplina.

Agora, quando me lembro de certas coisas que ele fazia,
é que posso calcular o que aquilo significava. Que pena
que eu, na época, não percebesse isso! No fundo, meu
avô era uma pessoa formidável, um homem que não ti-
nha grande cultura, não lia, só trabalhava, mas tinha aquele
espírito: não fez dinheiro, perdeu dinheiro por causa da
bondade dele. Em Juiz de Fora, ele chegou a construir
umas casas - a dele era muito boa - e fez uma vila, o que
era muito comum naquela época. Tudo era dele. Mas
ele assinou um aval para alguém obter um empréstimo
no banco, o sujeito não pagou, ele teve que pagar. Como
não tinha dinheiro, teve que vender tudo. Começou de
novo, sem se lamuriar. Ele tratava os quatro filhos de meu
pai como se fossem netos. Eu, como menino, não podia
calcular o que isso significava. Que coisa fantástica! E eu
com medo dele...

LF - Como era o cotidiano em sua casa?

ARMANDO ZILLER - A nossa não era uma casa portu-
guesa, com certeza /risosj. Era uma casa italiana, muito
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normal. Eram todos muito amistosos, fraternais. Nunca
vi uma briga, não me lembro de uma discussão. Era uma
classe-média italiana, gente com certa instrução...

De festas, por exemplo, não me lembro - eles não fazi-
am. Costume italiano de que me lembro bem era a
macarronada aos domingos, que era muito bem feita, a
gente comia e se lambia.

Vovô montou um campo de bocha no fundo do quintal e,
aos domingos, depois do almoço, alguns amigos italianos
ficavam lá, jogando, até o sol desaparecer. E eu ficava
por ali porque gostava de bocha e de ganhar um pouquinho
de cerveja. De vez em quando eu ia buscar cerveja no
bar, trazia oito ou dez garrafas, e depois ganhava uma
meia cerveja. Era uma vida muito normal. Os trabalhado-
res tinham muito bons hábitos. No havia bêbados.

LF - O senhor passou por vários lugares na infância e na
adolescência. Qual o marcou mais? De qual deles o se-
nhor mais gostou?

ARMANDO ZILlER - Eu gostava muito de todos as
cidades por onde passei. Fiquei pouco tempo nesses lu-
gares, mas sempre gostava de onde havia frutas.
Cataguases, por exemplo, era um sucesso. Morávamos
na escola normal, num "puxado" que deram ao papai. E
havia ali campos de vôlei, de basquete... e árvores frutí-
feras que não acabavam mais! Algumas, nunca mais vi na
minha vida: jenipapo, tamarindo e outras frutas exóticas.
Havia muita jabuticaba. Era uma beleza! De Ubá eu gos-
tava muito, também, por causa da manga, que sempre
teve um lugar especial no meu cardápio [risosJ.

Agora, de todos os lugares, o de que mais gostei foi Rio
Branco. Eu não avaliava direito as dificuldades que o ve-
lho enfrentava, a briga dele com o padre, só sabia que
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estávamos passando aperto. Eu levava a meninada rodo
dia para uma usina, a uns três quilômetros dali, para chu-
par cana. Os vagões de cana ficavam no pátio e a gente
podia apanhar à vontade. De Rio Branco, eu me lembro
disso e dos rios, para onde nós fugíamos para tomar ba-
nho. Papai não gostava, pois tinha medo de que eu mor-
resse afogado.

LF - No seu dia-a-dia havia espaço para leituras, para
discussão de religião, por exemplo?

ARMANDO ZILLER - As coisas do colégio, eu lia. Ago-
ra, literatura, não tinha. Depois que o velho virou protes-
tante eu lia a Bíblia e alguns romances do tipo Ren Hu,;
além de outros romances religiosos que eu achava muito
engraçados, como O Peregrino e A Viagem do Pen'grino, até
um livro religioso célebre, em inglês, considerado clássi-
co não sei por quê. Eu lia aquelas histórias. A princípio,
como qualquer menino de dez anos, ficava entusiasma-
do. Mas depois via que aquilo não podia ser bem assim...
frisos!.

Também não se discutia religião. Na nossa casa, não, por-
que todos nós viramos metodistas. Na casa do vovô, tam-
bém não - ele estava sempre trabalhando. Quando ele
vinha para a casa, a vovó lia os jornais para ele, porque
ele lia mal. Ele ficava ouvindo notícias da guerra e de-
pois ia dormir, pois tinha que levantar às 6 da manhã. O
trabalho obriga o sujeito a ser virtuoso.

LF - É verdade. Já que estamos falando de virtudes, va-
mos tratar do outro lado das virtudes: como eram as di-
versões, os namoros » os bailes?

ARMANDO ZILLER - Os protestantes não dançavam,
era proibido. O baile não era considerado um bom costu-
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No grupo escolar, em Ubá, a professora
dizia: "E o Gabral, para se afastar das

calmarias, aproximou-se do Brasil". Não
havia meio de eu saber o que era calmaria.

E a professora também não sabia.
Na aula de Aritmética diziam: "Agora

vamos ver o processo de redução à
unidade". E eu ficava pensando: "Redução

à unidade... - o que isso significa?". Não
havia meio de entender, e a moça não sabia
explicar: Se hoje há muito professorpegado

a laço, imagine naquela época.
Lecionei de 1924 até 1933 -foi quando
aprendi. Levei* cada tunda! Os alunos

perguntando, eu pensando que sabia muita
coisa, e não sabia coisa nenhuma. Fui

aprender quando tive que ensinar
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111
me. Os protestantes eram assim, puritanos, às vezes de
um puritanismo meio falso. Na educação, isso dá um bom
resultado, porém, quando a gente adquire uma certa li-
berdade, cobra o atraso frisos!.

LF - O senhor se lembra da escola primária?

ARMANDO ZILLER - Pouco. Fiquei um ano no colé-
gio dos Peixoto, em Cataguases, depois fui para o grupo
escolar, que era mais perto de casa. Eu gostava mais do
grupo escolar por causa da professora e dos alunos, pois
no colégio os alunos mais crescidos pintavam um bocado
com os menores. Havia umas gangorras, uns postes gi-
gantes, não sei como é que se chama aquilo: parecia um
trapézio, a gente ficava segurando e aquilo rodava... Al-
guém punha força naquilo e a gente saía voando. Eu ti-
nha uns 6 ou 9 anos, olhava para baixo com um medo
desgraçado e me jogava daquilo cm tempo de me arre-
bentar lá em baixo. Acho que em alguns lugares ainda
existe essa coisa meio estúpida de pegar os calouros e
arrebentá-los.

Antes disso, em Leopoldina, havia começado o grupo e o
jardim de infância no Ginásio Leopoldinense. Era um gi-
násio moderno. Imagine você que. em Leopoldina, por
volta de 1913, já havia isso. Na verdade, a família Ribei-
ro Junqueira, que era a liderança política da Zona da Mata,
tinha certa visão de progresso e fez muita coisa por
Leopoldina. Ninguém da família saía de lá e não havia
tanto choque entre os partidos, como era comum nas ou-
tras cidades. O povo gostava dos Ribeiro Junqueira. Fun-
daram o Banco Ribeiro Junqueira, que está aí até hoje. A
escola normal era muito boa. A Santa Casa também. O
Ribeiro Junqueira cuidava um pouco de fazer essas coi-
sas, era uma espécie de patriarca. Ele merecia uma me-
mória como esta.

LI" - Depois da escola primária, o senhor cursou o gi-
násio...
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ARMANDO ZILLER - Comecei o ginásio em São Pau-
lo de Muriaé, fiquei lá uns dois meses e depois fui para o
G ram be rv.

LI- - Como era a vida no Colégio Gramber?

ARMANDO ZILLER - O Gramberv era esse que exis-
te ainda hoje cm Juiz de Fora. Era um colégio metodista,
de uma missão norte-americana. Agora é da Igreja
Metodista Brasileira, que é independente. lu estive lá,
como interno, no seminário, uns quatro ou cinco anos.

A educação que a gente recebia ali era muito boa e muito
moderna, se você a comparar com a dos colégios católi-
cos. Não quero falar dos católicos como quem está com-
batendo. É que em matéria de progresso social, estudos,
colégios, os americanos tiveram um papel muito progres-
sista, a humanidade inteira aprendeu muito com os ame-
ricanos. Até hábitos como tomar banho e escovar os den-
tes foram os americanos que nos ensinaram, de maneira
que naquele colégio a gente aprendia essas coisas todas.
Por exemplo, no internato cada quarto tinha três, quatro
pessoas, cinco no máximo. No colégio católico era um
salão com trinta ou quarenta camas! Era penico para cá,
penico para lá, coisa que no colégio dos americanos não
havia em lugar nenhum frisos]. No quarto havia uma cama
e mais nada, quando muito uma mesinha - um mínimo de
móveis, porque de noite você precisa respirar o máximo
de ar puro. Cada um tinha o seu guarda-roupa, modesto,
mas com uma capa de pano, tudo muito arrumadinho. A
gente tinha amor por aquelas coisas.

O Grambcry tinha um hábito que os americanos trouxe-
ram para cá: a semana de cinco dias. Aos sábados não
havia aula. De manhã cedo, estudávamos durante duas
ou três horas. Depois do almoço, podíamos jogar futebol
a tarde toda. Eu ficava danado da vida quando escurecia,
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porque ninguém via mais a bola e tínhamos que parar o
jogo. Enquanto houvesse luz a gente estava jogando.

Nunca vi um colégio assim. Quando chegavam as férias
eu ficava triste porque acabava aquela confraria, aqueles
colegas... Aquela coisa toda sumia, ficava tudo escuro, o
prédio enorme. O fato é que a gente amava o banco da
escola. Todo o mundo sentia falta do Gramhery, das au-
las. Quando começavam as aulas a gente ficava alegre de
novo.

LF - Algum professor marcou o senhor particularmente?

ARMANDO ZIILER - Ah, quase todos! Eram bons pro-
fessores mesmo. E não havia palmatória, não havia isso
de ficar preso depois da aula, meia hora de castigo.

HA - Mesmo antes, no primário, em Cataguases?

ARMANDO ZILLER - Em Cataguases, também não.
Para mim, pelo menos, não teve. Pode ser que pusessem
alguém de castigo depois da aula, por não ter sabido al-
guma coisa ou por alguma malandragem. As vezes um
castigo é necessário. Mas nunca vi palmatória. No
Gramberv nem se falava nisso. Por exemplo, eles eram
tremendamente contra o cigarro, mas tinham uma espé-
cie de quarto privado, um reservado só para fumantes.
Eles diziam: "Você vai fumar? Pois muito bem, então vá
para esse quarto - lá você fuma. Aqui fora, não."

LF - Havia bibliotecas no colégio?

ARMANDO ZLLLER - Tínhamos uns quatro ou cinco
grêmios literários e cada grêmio tinha a sua biblioteca.
Era um negócio muito interessante. Como não havia aula
sábado e domingo, toda sexta-feira, depois do jantar, os grê-
mios funcionavam. Quem era filiado a um dos grêmios, em
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vez de estudar, podia ir às sessões do grêmio. Nas ses-
sões havia recitativo, escrevia-se sobre alguma coisa, al-
guém fazia uma palestra, um professor falava sobre lite-
ratura... - sempre havia algo desse tipo.

Eu era filiado a vários grêmios. Num ano eu estava no
Castro Alves; no outro, no Gonçalves Dias, no Coelho
Neto... Cada um tinha uma biblioteca com várias obras,
principalmente as do patrono.

F - Circulavam jornais lá dentro?

ARMANDO ZILLER - Podia-se fazer jornal, mas à mão.
Os da imprensa nacional não circulavam lá dentro. E não
havia rádio também. Essas coisas, por um lado, eram boas,
porque não se perdia tempo... Hoje se perde muito tem-
po com jornal, rádio e televisão. Agora ninguém estuda
mais, todo o mundo fica de olho na televisão até meia-
noite. E preciso pôr um paradeiro nisso, senão a televi-
são, em vez de servir para a educação, pode estar servin-
do para outras coisas. Ultimamente passa cada filme que
Deus me livre!

LF - Como o senhor ficava sabendo dos acontecimentos
políticos da época?

ARMANDO ZILLER - Esses acontecimentos não ti-
nham nenhuma repercussão dentro do colégio, talvez
apenas entre os maiores. Nós, internos no seminário, es-
távamos mais ligados com os americanos, pastores que
vinham ali para ensinar. Os nossos livros eram em inglês,
porque literatura protestante no Brasil, naquela época,
não existia ou era muito pequena. Isto foi bom, pois a
gente aprendeu um bocado de inglês.

LF - E os acontecimentos políticos da época? O senhor
teve alguma notícia da Revolução Russa, por exemplo?
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ARMANDO ZIULER - Nenhuma. Eu nunca tinha ouvi-
do falar no nome do Lênin. Aliás, não foi o Lênin quem
me trouxe para o comunismo, foi a Bíblia. Na primeira
vez cm que ouvi falar de comunismo, perguntei: "O que
é isso?" Me explicaram. Eu disse: "Mas é isso que eu
estou querendo!" Foi quando vim a saber do Lênin. Ou-
tro grande deslumbramento que tive foi quando li o Ma-
nifesto Comunista, de Marx e Engcls: aí, completou!

I LF - Quanto à história política da época, gostaria que o
senhor falasse sobre a "política do café-com-leite", a "po-
lítica dos governadores", o coronelismo...

ARMANDO ZILLER - Nós não sabíamos de nada! Por
exemplo, o Cinco de Julho' não repercutiu senão cm
Copacabana. Juiz de Fora é perto, então houve aquele
rebuliço porque dois ou três estudantes do Grambcry, que
estavam fazendo o Tiro de Guerra, foram com o regi-
mento de Juiz de Fora para combater os dezoito. Mas
não houve nada mais.

LF - O hernardismo era um movimento forte...

I	ARMANDO ZILLER - Do bernardismo tínhamos co-
nhecimento porque em Ubá e Viçosa a turma era do
Bernardes. Em Ubá, além do próprio Bernardes, havia o
Levindo Coelho, o Raul Soares'... - aquela região deu1	bons políticos. Para a época, eram bons políticos

O Bernardes sofreu o diabo com aquela história das car-
tas falsas'. Depois ficou provado que o safado não era o
Bernardes, eram os outros. Veja você como é a política:
trinta ou quarenta anos depois alguém confessou que, de
fato, um sujeito foi contratado para imitar ... - e o
Bernardcs ficou com a fama! Como ele era um desses
homens antigos, tinha pulso, naturalmente sabia com
quem estava lidando e não ia fazer safadeza. Ele era duro,
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mas dentro de uma rigidez moral, pois eles tinham tam-
bém um padrão de moralidade muito interessante.

Aquele negócio do fio de bigode é verdade. Você vascu-
lha a vida deles todos e não vê escândalos financeiros.
Não havia disso, não.

LI-- - Na época, o senhor acompanhava o desenrolar da
política mineira?

ARMANDO ZILLER - Não. Eu ouvia, às vezes, o pa-
pai falar alguma coisa sobre política e futebol.

A parte de futebol eu pegava nos jornais. Eu torcia para o
Fluminense, mas não havia rádio em lugar nenhum. A
gente ficava sem saber de coisa alguma. Um amigo do
sujeito do telégrafo ia lá à noite e dizia: "O Fulano, qual
foi o resultado do jogo do Flamengo com o Fluminense?".
Se o telegrafista fosse amigo, ele ligava imediatamente
(eles tinham hora certa para falar com cada cidade). O
cara de lá às vezes sabia o resultado, ou perguntava a
alguém: "O Fluminense ganhou de 2 a 1...". No dia se-
guinte, o jornal do Rio chegava lá em Ubá às 4 horas da
tarde. Eu ia para a estação, aflito, pegava o jornal e lia
tudo:/ou/aqui. offside lá, chute para cornet.. Eu recortava
e guardava tudo. Quando veio o rádio... - que coisa! Que
progresso danado! Agora, com a televisão, então...

LF - Vamos voltar um pouquinho...

ARNIA\l)() ZILUER - Voltar é sempre bom...

LF - O senhor tinha ido para Franca lecionar com o seu
pai, mas certamente continuou estudando, não?

ARMANDO ZILLER - Fiz alguns estudos porque meu
pai ficou um POUCO acabrunhado com o fato de haver corta-
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do minha formação. \las acho que no foi isso que ocor-
reu. Minha formação se completou com tudo isso, por-
que fiquei conhecendo a vida um pouco mais cedo do
que os outros. Com 17 anos eu já estava dando aula e
cavando o pão.

O velho queria que eu estudasse. Eu já tinha feito quatro
exames preparatórios em Juiz de Fora. Eram doze, no
total. No seminário era proibido fazer cinco preparatóri-
os, porque eles pensavam: "Esses cabras pegam os resul-
tados dos exames, fazem vestibular e vão estudar Medi-
cina, Engenharia ou qualquer outra coisa. E não vão ser
pastores". Os seminaristas não podiam fazer os exames
para os preparatórios e se matricular em outro curso. Eu
mesmo assinei um contrato segundo o qual não poderia
fazer isso, mas, como eu não tinha idade para assinar con-
trato, ele não valia nada [rros].

Em Franca eu poderia trabalhar e fazer os preparatórios
no Colégio Estadual de Ribeirão Preto. Como no primei-
ro ano as finanças não deram para fazer essas coisas, fui
me desinteressando.

Mas o papai tanto insistiu que acabei indo a Ribeirão Pre-
to. Eu disse: "Papai, tenho medo, porque o pessoal aqui
sabe que sou professor. Se chego lá e levo bomba, como
é que fico?". Sempre tive muito medo do ridículo. Mas,
enfim, me preparei e fui. Fui sozinho. Eu era um pouco
atrapalhado no convívio social, não tinha traquejo. Che-
guei a uma sala e disse ao sujeito que estava lá: "Eu esta-
va querendo me inscrever para fazer exames". Ele: "Você
vai fazer preparatório ou seriado?" Eu não sabia o que
queriam dizer essas duas palavras, porque foi nesse tem-
po que tinha sido instituído o seriado: primeiro ano,
segundo ano, terceiro ano... Falei: "Seriado? Não sei,
quero fazer quatro matérias". "Ah, então você não sabe
nem isso! Você está cru mesmo, hem?" Eu pensei: "Acho
que estou cru mesmo". E fui embora para casa sem me
despedir.
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Foi burrada minha. Eu estava muito bem preparado para
fazer aquelas provas. Se eu explicasse: "Tenho quatro
preparatórios e quero fazer mais quatro", ele ia entender.
Mas aqueles cabras lá, burocratas atarefados no último
dia de inscrição, com todo o mundo a perguntar uma coi-
sa ou outra, já estavam com a cabeça cheia e ficavam
irritados com qualquer coisinha. Eu era do interior, os
meninos que estavam por ali zombaram, os outros come-
çaram a dar uma risadinha... Coisa de criança. Eu me irri-
tei, voltei para Franca e nunca mais fui fazer concurso ou
prova de coisa nenhuma. O que, aliás, não foi mau.

LF - O senhor continuou por quanto tempo em Franca?

ARMANDO ZILLER - De Franca, o papai acabou indo
para Itararé. Foi fazer conferências religiosas. Ele era um
bom orador e um bom pastor, mas um bocado sectário, de
maneira que as conferências dele eram ataques muito
duros à Igreja Católica. Eu dizia: "Mas, papai, assim o
senhor não vai converter ninguém, não vai atrair ninguém
Iara a sua Igreja". Ele: "Urna vez encontrei hóstias chei-
as de bicho. Se já tinham sido consagradas, como é que
pode?" E eu: "Mas o senhor vai dizer uma coisa dessas
para um católico, para quem a hóstia é a coisa mais sagra-
da?". Ele não me ouvia, mas com o tempo foi vendo que
aquilo não estava bem.

LF - O senhor o acompanhava nas viagens?

ARMANDO ZILLER - Não, eu ainda estava ligado i
Igreja e fazia um curso para me tornar pregador local,
uma espécie de iniciante para o pastorado.

Eu estudava sozinho. O presbítero presidente. que
corresponde ao bispo, vinha, fazia perguntas, verificava
se eu estava capacitado e fazia um relatório ao Conselho
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Geral da Igreja, que podia mandar alguém verificar se
era verdade. Como eu tinha saído do seminário e fora um
bom aluno, era praticamente certo que ia ser pregador
local. Mas, na ocasião, metade da Igreja Metodista de lá
rompeu com o papai e, nessas circunstâncias, eu não ia
ser pregador local de maneira alguma frisos]. De modo
que aproveitei para descer do bonde. Meu velho foi para
a Igreja Presbiteriana, mas eu já não fui. Eu sabia quais
eram os ensinamentos cia Bíblia e via que ninguém os
estava aplicando. Fui para o outro lado...

LF - O senhor continuou lecionando no colégio de seu pai'

ARMANDO ZILLER - Continuei, até por volta de 1930.
O velho foi fazer uma série de palestras em Faxina,
Irapeva, Itararé e em muitas outras cidades: São Paulo,
Ribeirão Preto, Rio... Ficava uma semana inteira, de do-
mingo a domingo. Era muita coisa para um só. O seu tema
central era sempre a polêmica com a Igreja Católica. Era
uma visão estreita que ele tinha da religião.

LF - Então o senhor foi um autodidata? O senhor apren-
dia cm casa?

ARMANDO ZILLER - Eu já tinha feito o ginásio no
Gramherv e algumas matérias do curso teológico. Outras
eu nem estudei, como Física e Química, que me estão
fazendo falta até hoje. No seminário, não se lecionava
aquelas matérias mais distantes da religião, embora elas
fossem importantes. Sem Física, você não conhece nada,
não entende o mundo. Mas estudei sozinho, porque o
colégio era propriedade nossa e eu tinha a preocupação
de ensinar bem para mostrar que lá o pessoal aprendia.
Os pais ficavam satisfeitos, até que o padre chegasse e
dissesse: "'l'ira esse menino daí, senão você vai para o
inferno!" Por isso, eu pensava: "'T'enho que aprender, ar-
ranjar um modo de dizer, de explicar para os alunos de tal
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maneira que eles compreendam'. Muitas vezes, nas au-
las, até mesmo os professores bons (como era o caso do
Grambcry) falavam alguma coisa que eu não entendia
bem. Eu não tinha muita coragem de perguntar porque,
numa sala com quarenta pessoas, os outros podiam achar
que a pergunta era meio insólita, e eu era muito acanha -
do. Ficava sem entender muita coisa. Eu me lembro de
que no grupo escolar, em Ubá, a professora dizia: "E o
Cabral, para afastar-se das calmarias da costa da África,
aproximou-se do Brasil". Não havia meio de eu saber o
que era calmaria. O que é esse diabo de calmaria? E a
professora também não sabia.

Na aula de Aritmética diziam: "Agora vamos ver o pro-
cesso de redução à unidade". E eu ficava pensando: "Re-
dução à unidade... - o que isso significa?". Não havia meio
de entender, e a moça não sabia explicar: "E muito claro:
5/8 de não sei o quê vale tanto. Primeiro você vê quanto
vale 1/8 e depois vê os 8/8. Isso é redução à unidade". Se
ela escrevesse [soletra! "um oi-ta-vo" como se fosse uma
xícara ou outra coisa qualquer, eu saberia raciocinar, mas
falando em redução à unidade... Eu não via unidade algu-
ma: aquilo era uma fração! /risosJ. Se hoje há muita pro-
fessora pegada a laço, imagine naquela época.

Lecionei de 1924 até 1933 - foi quando aprendi. Levei
cada tunda! Os alunos perguntando, eu pensando que
sabia muita coisa, e não sabia coisa nenhuma. Fui apren-
der quando tive que ensinar.

HA - Que matérias o senhor lecionava?

ARMANDO ZILLER - Inicialmente, Aritmética e .ki-
gebra. Depois Inglês e Francês, que eu tinha estudado
melhor no seminário.

Agora, eu não sabia inglês para fazer discurso, não. (Al-
guma coisa que aprendi foi na Europa, na Federação
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Sindical Mundial. E tive que fazer algum esforço, princi-
palmente em inglês. Em francês eu estava melhor). No
Grambery a gente até escrevia em inglês, mas, depois de
dez a quinze anos sem praticar, a memória vai embora. AI língua tem dessas coisas, é um pouco ingrata. Hoje, por
exemplo, se for convidado para almoçar ao lado de um
sujeito que fala inglês, não vou. Se tiver que fazer esfor-
ço para construir frases em inglês, vou acabar tendo uma
indigestão.

LI' - O senhor ficou dos 17 aos 24 anos em Franca?

ARMANDO ZILLER - Mais ou menos isso. Depois o
colégio acabou-se e passamos para Itararé, onde fizemos
um colégio muito bom. Papai fez um acordo com a Pre-
feitura, que ia dar dez COntOS de réis para ele montar o
colégio. Tudo ia bem, tínhamos muitas turmas, tínhamos
até escola de instrução militar para o pessoal fazer o 'flro
de Guerra. Essa, aliás, foi uma das razões que levaram o
papaia aceitar o convite: num raio de cem quilômetros,
mais ou menos, não havia colégio.

Tudo estava muito bem. Mas meu velho estivera em
Itararé um ano antes e havia feito umas palestras polêmi-
cas contra o catolicismo. Não contra o padre, nem contra
a Igreja, mas contra a teoria. A Igreja fez o que pôde para
prejudicá-lo. O padre foi para lá, instruído, para infernizar
a vida do velho. Começou uma campanha de porta em
porta, ameaçando as pessoas com a excomunhão.

Os protestantes e maçons que tinham boa situação finan-
ceira também não apoiavam o papai, não punham os me-
ninos no colégio.

A Prefeitura pagou os dez contos que prometera, em se-
guida deu cinco e depois não deu mais nada. Nisso veio a
Revolução de 1930 e, com ela, as tropas federais. O úni-
co prédio bom que havia ali, grande o suficiente para ser
quartel-general, era o ginásio, e eles o requisitaram.

H
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Itararé ficou famosa por causa daquele episódio do rio
Itararé. Ali, com cerca de uns oito ou dez quilômetros, há
uma espécie de cnion, mas não é um Grand Canvon [ri-
sos] . Há paredões dos dois lados com uns quinze metros
de altura e as águas passam lá embaixo. Ali era um pouco
difícil de o exército passar, e as tropas podiam segurar o
Sul, que vinha com as forças grossas da Terceira Região.

LF - O que vocês fizeram com essa intervenção?

ARMANDO ZILLER - O colégio tinha uma escola de
instrução militar que permitia aos estudantes em idade
de servir o Exército fazer o Tiro de Guerra e obter o
certificado de reservista sem prejuízo dos estudos. Nós
tínhamos lá uns 25 ou 30 estudantes recebendo instrução
militar. Aí veio um sargento do Exército, com um instru-
tor de tiro, e convocou a escola de instrução militar (eram
umas sete horas da noite): "Hoje recebi instruções. Va-
mos até a fronteira com o Paraná, a três quilômetros do
rio Itararé, e, enquanto não vêm as tropas federais, va-
mos ser responsáveis pela defesa...". E lá se foram uns
18 ou 20 alunos, porque alguns escaparam... /riosJ Fica-
ram lá a noite inteira, num frio danado, embora fosse ou-
tubro, pois aquela zona é fria. Itararé é um descampado.

LF - E não aconteceu nada?

ARMANDO ZILLER - Não. Não demorou muito para
opessoal do Sul chegar. Quando chegaram, nem atraves-
saram, porque já terminara a revolução... Itararé: a batalha
que não houve /nçs/. O Barão de Itararé falou muito flISSO.

LF - E a escola, como ficou?

ARMANDO ZILLER - Perdemos tudo. Eles arrebenta -
ram aquilo tudo, não deram a verba que ajudaria a reparar
os danos e não pagaram o prejuízo que tivemos, pois o
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que havia foi perdido. No pudemos pagar nem parte do
aluguel do prédio. O dono do prédio - desgraça pouca é
bobagem! - foi para a Justiça e requereu o arresto dos
bens. No tínhamos bem algum, só havia umas carteiras,
isso e aquilo. Pegaram tudo que havia: mesas, carteiras,
móveis, colchões. Os soldados deixaram percevejos à
vontade nos colchões. Os livros do papai foram todos de
cambulhada.Saímos de Itararé com passe de segunda clas-
se fornecido pela Polícia...

Fomos para Juiz de Fora, para a casa do vovô, sempre
com as portas abertas. A vida é até bonita, sabe? Aprendi
muito nessa escola.

LF - O senhor nos disse, em outra ocasião, que foi nessa
época, em Itararé, que conheceu sua esposa.

ARMANDO ZILLER - Foi. O pai dela tinha um cine-
ma.Naquele tempo, o cinema era mudo. (Ela no gosta
muito de falar nisso, porque assim descobrem a nossa
idade...).

Eu sabia alguma coisa de música, que aprendi no
Grambery. Tocava violino. A cidade era pequena, a gen-
te era amigo de todo o mundo, fui tocando... Um dia me
convidaram: "Você no quer se exercitar aqui?" Falei:
"Não sei, nunca toquei em orquestra assim." "Então, você
vai ver." Fui, toquei e deu certo. E ela era a pianista.
Piano com violino combina [risos].

LF - O pai de sua esposa era músico também?

ARMANDO ZILLER - Era um grande musicista, auto-
didata. Em todo lugar a que ia, fundava uma banda de
música, com um bom repertório de clássicos, principal-
mente músicas líricas. Ele era italiano, e as óperas italia-
nas têm trechos populares muito bonitos. 1-lá trechos de
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Em Itararé havia um grupo de jovens, e o
pai de um deles tinha um jornal de oposição
ao Júlio Prestes. Escrevíamos no jornal com

esperança de que a Aliança Liberalfosse
resolver o problema do Brasil. Os jovens
semp repensam que esses movimentos dão

certo. Não sabíamos nada de política, muito
menos de comunismo.

Fui encarregado de fazer uma espécie de
manifesto sobre o que nós queríamos, e o

resultado foi uma boa mescla de comunismo,
ezangeího e cristianismo.
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Verdi que ficam muito bem quando executados por ban-
da de música.

Ele e a família vieram da Itália e não quiseram voltar,
com exceção de um irmão mais velho, que voltou a Ná-
poles, ficou estudando no conservatório de lá e, mais tar-
de, já um grande pianista, veio a ser diretor do Conserva-
tório Musical de Curitiba.

O filho mais moço, irmão da minha mulher, tocava bate-

I
ria. Ele inventava coisas na bateria. Havia cm Itararé uma
empresa de madeiramento, a Lumber, e alguns america-
nos foram lá fiscalizar o negócio. Foram ao cinema ondeI tocávamos, viram o menino e quiseram levá-lo: "Esse
menino precisa ir para nossa casa, para os Estados Uni-
dos". (Vejam só o que é a pátria para eles). Minha sograI quase se arrebentou de tanto chorar: "Não, não, não...».
E ele não foi.

A família de minha mulher era toda musicista. Eram bons
músicos.

LF - O senhor casou-se cm Itararé?

ARMANDO ZILLER - Não, com a revolução, o golpe

1 ou movimento armado... Não mudou nada: então, não era
revolução! Mudaram o quê? Mudaram alguma coisa para
que nada mudasse, como se dizia. Muito boa essa ex-
pressão, não é? - "mudar alguma coisa para que nada
mude"

Bem, mas com a tal revolução ficamos sem coisa alguma.
O velho teve que sair. Como tínhamos um contrato de
três anos com a Prefeitura, o velho foi com a família e eu
fiquei, com alguns outros, para completar o período que
faltava. Entre eles, havia um médico, que tinha até fun-
dado um partido [no.rJ. Alugamos umas salas e demos
aula até terminar o contrato. Aí fomos cobrar da Prefeitu-
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ra OS três anos, o dinheiro para pagar os livros do colé-
gio... - não nos pagaram nada! Reclamamos junto aos
novos dirigentes do País, mas eles nem responderam. O
Osvaldo Aranha mostrou uma certa boa vontade, mas fi-
cou por isso mesmo. Acho que a Igreja se meteu no meio...

Papai estava em Juiz de Fora, então fui para lá, com a
idéia de arranjar um emprego para poder casar. O colégio
não valia mais nada, eu não tinha o que fazer em Itararé.
Como eu iria casar?

LF - E então o senhor voltou para Juiz de Fora...

ARMANDO ZILLER - Quando deixamos ltararé, os
amigos de Franca acharam que papai podia voltar para lá
e montar um novo ginásio. Então fomos para Franca. Pa-
pai montou uma escola, íamos razoavelmente bem. Era-
mos conhecidos, e o pessoal amigo estava solidário
conosco devido aos problemas que enfrentamos em
Itararé. Estavam querendo até montar um colégio pró-
prio, fazer uma fundação, construir a sede, essas coisas.
Mas em 1932 veio a contra-revolução paulista. Em São
Paulo, na época, todo o mundo era contra o Getúlio. Os
constitucional istas achavam que São Paulo tinha perdido
as rédeas do Governo Federal e que o Rio Grande do Sul
estava tomando conta de tudo. Os cafeicultores, que eram
a força econômica, tinham ficado sem o poder. A luta pela
hegemonia era grande.

Nessa ocasião eu já era comunista e meu pai foi um pou-
co na minha onda. Dizia ao pessoal: "São todos iguais,
não há diferença entre eles" - o que era verdade, mas
não tinha nada que falar frisos!. Perdemos quase todos os
alunos por causa disso.

LF - Quando foi que o senhor ingressou no 1 1 C13 e por
que fez essa opção?
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ARMANDO ZIl,LER - l aquela coisa de jovens... A1 gente estava com uma esperança de que esse movimcn-
to fosse sacudir o País. Eram tenentes, jovens, o Brasil ia
melhorar. Nós nos envolvemos com essa questão da Ali-
ança Liberal, esperando... Mas quando se passaram seis
meses, um ano, deu para ver que aquilo não dava em nada,
como de fato não deu. Desde a época do seminário, eu jáI	estava com a idéia de fazer um comunismo, depois me
disseram que isso era o comunismo. Então é isso mesmo,
mas onde é que tem isso? Precisava-se de uma apresen-
tação, e lá em Itararé não havia ninguém, mas cm Juiz de
Fora eu consegui.

Eu já disse para vocês que foi pelo que aprendi na Bíblia.
Comecei a ver que a religião tinha de ser ligada ao povo
e, portanto, tinha de resolver os problemas do povo. De-
via pôr tudo em comum, como dizem os .41o.ç dos Apósto-
los, que punham tudo em comum, menos as famílias. As
mulheres, não! [risos]

Como eu disse, aquela juventude tinha uma grande es-
perança no movimento de 1930, na Aliança Liberal. Em
Itararé havia um grupo de jovens, e o pai de um deles
tinha um jornal de oposição ao Júlio Prestes, governador
de São Paulo. Escrevíamos no jornal com esperança de
que a Aliança Liberal fosse resolver o problema do Bra-
sil. Os jovens sempre pensam que esses movimentos dão
certo. Não sabíamos nada de política propriamente dita,
muito menos de comunismo. Eu nunca tinha pensado em
partido comunista, nem sabia da sua existência.

LF - O senhor foi convidado por alguém a ingressar no
Partido?

ARMANDO ZILLER - Não, ingressei quando vi que
a Aliança Liberal, depois de um ano, não fizera nada. Fica-
'a tudo na mesma: tiravam uns e punham outros. Houve

algumas mudanças: o voto secreto, que era a grande ban-
deira, foi posto em prática pelo Antônio Carlos', em Mi-
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nas. Mas nós nos desiludimos com os tais que, antes
da revolução, eram uma coisa e, depois que tomaram o
poder, passaram a ser outra. Antes era candidato demo-
crata, depois, presidente ditatorial. Aí apareceu o Partido
Socialista, em São Paulo, e fomos para a esquerda. Era-
mos uns dez ou doze.

Em Itararé não havia muitos jovens militantes e nem um
público culto. Fundamos o comunismo ali, mas sem
saber bem o que era. Fui encarregado de fazer uma
espécie de manifesto sobre o que nós queríamos, e o
resultado foi uma boa mescla de comunismo, evange-
lho e cristianismo.

No começo de 1930 começamos a estudar, depois fomos
pendendo para essa área, passamos a ter relação com o
pessoal de São Paulo, cujos jornais, como O Tempo, publi-
cavam alguma coisa. Um belo jornal aquele, no começo.
O Rafael Correia de Oliveira era um dos seus redatores
principais; depois, na UDN, ele participou bastante. Pa-
rece-me que morreu cedo, era um jornalista brilhante.
E nós fizemos lá o jornal, mas funcionamos sem saber
para quê.

Nós nos reuníamos como se fosse uma academia, para
discutir isso e aquilo, acompanhar as notícias de São Pau-
lo. Veio a Coluna Prestes e, no aniversário da Coluna, no
dia 5 de julho de 1931, publicamos um manifesto no
jornaizinho. Fizemos lá uma boa proclamação, sem saber
muito bem... até avançando algumas posições, como se
fôssemos esquerdistas de fato. A gente exagera um pou-
co, não é?

LF - Houve repercussão na cidade?

ARMANDO ZIlÃ.ER - Não houve repercussão algu-
ma, porque Itararé era pacata demais, o pessoal era do
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PRP. o Partido Republicano Paulista. (A oposição era o
Partido Democrata, que era um bom partido, forte; tinha
o Francisco Morato... Depois alguns debandaram para a
direita, como o Vicente Rao).

LF Vocês chegaram a fundar o Partido Comunista em
Itararé?

ARMANDO ZILLER - Fundamos entre nós, entre qua-
tro paredes, porque o jornal não publicava. Em São Pau-
lo, porém, apareceu uma editora que começou a divulgar
livros sobre a União Soviética, a Editorial Pax, da qual
nós começamos a receber propaganda. Imediatamente
escrevi para lá, pedindo que me mandassem livros para
vender em Itararé. Mas era preciso pagar adiantado, e eu
não tinha dinheiro. Expliquei: "A Aliança Liberal acabou
com o nosso colégio. Arrebentaram tudo. Não tenho di-
nheiro para adiantar, mas posso garantir que o dinheiro
resultante das vendas vai todo para vocês". Eles abriram
uma exceção e mandaram os livros. Nós recebíamos dez
exemplares, mas era difícil vender, porque pouca gente
se interessava. Depois melhorou, os jovens eram conhe-
cidos, de boa família, e já se falava em comunismo por
causa da Revolução de 1930. As coisas foram ficando um
pouco mais fáceis, passou a haver uma certa liberdade,
para não parecer que até nisso eles eram iguais. Mas, no
Rio, prenderam o Otávio Brandão, que era da direção do
Partido Comunista ilegal, e o expulsaram do país - sem
inquérito, sem coisa nenhuma. O Chefe de Polícia era o
Batista Luzardo, um dos líderes da tal revolução. Estava
claro que eles não queriam nada com comunismo nem
com coisa nenhuma.

Nós ficamos nessa situação - o jornal saía todo domingo,
a gente fazia um artigo ou publicava alguma coisa sobre o
Partido, algo não muito concreto, porque eu não sabia
bem o que era o comunismo. Mas o artigo saía e era co-
mentado por um grupo maior. O Delegado de Polícia logo
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soube que nós estávamos com esse tipo de militância,
mas não atrapalhou muito, porque não tinha muita força.
Ele tinha uns quatro ou cinco soldados e não ia pegar
pessoas ligadas às famílias tradicionais de lá. Nós tam-
bém não ofendíamos a mãe de ninguém, fazíamos nossa
propaganda numa base mais ou menos cristã.

Foi bom, foi útil, mas essa fase demorou apenas um ano e
pouco. Tive que ir embora, porque estava só esperando
completarem-se os três anos do contrato com a Prefeitu-
ra para receber aquele dinheiro que ficaram de me dar,
mas não deram. Também, nós já éramos conhecidos como
comunistas, e os caras que estavam na direção da Prefei-
tura eram protestantes, muito mais reacionários do que
os católicos ou quaisquer outros. Hoje mudaram, não sei
por quê.

LI' - Em outra ocasião, o senhor nos falou sobre o assas-
sinato de um líder comunista em Juiz de Fora. Como foi
esse episódio?

ARMANDO ZILLER - Ah, sim, o Zúdio. Eu o conheci
em Juiz de Fora, onde me liguei a um grupo de comunis-
tas que já tinha até passado pela cadeia. Foi um tempo
difícil, mas papai era muito conhecido, tinha sido profes-
sor do Grambery, pastor da Igreja Metodista de Juiz de
Fora, sempre merecia um pouco de respeito. Eu era seu
Filho, não estava fazendo nada que justificasse uma pri-
são. Aí é que trabalhei com o Zúdio no sentido de ver o
que eu poderia fazer. Ele me deu as primeiras instruções
que recebi sobre organização: "Se você tem a intenção
de acompanhar seu pai a Juiz de Fora, deve ficar na equi-
pe de Franca, não convém ficar na de Juiz de Fora. Não
pode freqüentar o Partido aqui, porque você fica conhe-
cido de vários dos seus membros e fica também conhe-
cendo os membros do Partido. Isso não é conveniente
num momento em que tudo está ilegal". "Perfeitamen-
te, não quero conhecer o pessoal, vou-me embora daqui,
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POSSO ser preso e dizer alguma coisa. Penso que estou
longe, que não há mais perigo, e posso contar as coisas...".

O Zúdio era um grande sujeito. Ele conhecia o negócio,
sabia que era preciso educar os trabalhadores, tinha mui-
ta preocupação em fazer escolas, em dar aulas à noite na
União Operária, onde ele falava sobre o marxismo, como
Marx fazia na Europa. O Zúdio acompanhava minha ati-
vidade, porque eu mandava de Franca para meu pai, cm
Juiz de Fora, dois ou três exemplares do jornal de Itararé,
chamado O Sul de São Pau/o. Ele os levava para um alfai-
ate amigo nosso que tinha uma boa alfaiataria na Rua
llalfcld. Ele já tinha sido preso, gostava de ver as notíci-
as, mas depois se afastou do Partido - não agüentou a
pressão. Perder o emprego é uma coisa, mas perder um
estabelecimento comercial que custara a montar, e ir de
novo para baixo, com família, é mais difícil. Mas ele esta-
va sempre firme.

Todo sábado, de tarde, ficávamos conversando na
alfaiataria dele, mais ou menos em liberdade. De vez em
quando surgia alguma discussão mais veemente, alguém
discordava de alguma coisa, às vezes algum tira aparecia
por lá para ver se não estávamos conspirando, mas nunca
nos amolaram. Havia prisões, mas de operários. Naquele
tempo eles não prendiam a gente. Era o operário, coitado,
(PIC passava mais apertado. A pequena-burguesia sempre
teve uma certa regalia.

O Zúdio era contador, era o guarda-livros responsável pela
contabilidade da empresa onde trabalhava. Tinha uma cer-
ta folga, andava de bicicleta para baixo e para cima, fa-
zendo contato com o pessoal. Era muito capaz, corajoso,
estava disposto a fazer o trabalho. Trabalhava de dia e de
noite, participava dessas coisas, e eu às vezes assistia a
uma ou outra preleção que ele fazia sobre O &ipiral, o
'Jribii/ho Assalariado, esses livros que Marx publicou.

O Zúdio era o responsável por esse trabalho em juiz de
Fora. Eu gostava muito do que ele fazia, mas não parti-
cipava para não ficar conhecido.
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Quando fui para Franca, ele me deu urna credencial para
OS comitês de zona da região de Ribeirão Preto, que eu
guardei, durante muitos anos, sem saber que estava cor-
rendo risco. Se me prendessem com ela, seria muito pior!
De Franca, fui umas duas vezes a Ribeirão Preto para ver
se descobria uma ligação, mas não encontrei facilidade.
Em São Paulo, a polícia era mais severa, o proletariado
de lá estava mais desenvolvido que o de Minas. Belo
Horizonte, por exemplo, praticamente não tinha fábricas,
apenas umas duas ou três de tecidos e uma de cerveja, a
Vila Rica. Fábrica de tamancos, talvez, de vassoura, isso
tinha, mas proletariado mesmo, construção civil, quase
não havia.

Por causa da nossa experiência de juiz de Fora, sabía-
mos, pelo Zúdio, o que podíamos fazer. Havia o jornal e
alguns livros. Em Juiz de Fora já havia livrarias que ex-
punham livros comunistas, e lá comprei o primeiro livro
de teoria: um resumo em francês d'O capital, uma edição
muito boa do Gabriel De Libri. Fiquei entusiasmado.
Estava bem armado e, assim, fui casando na medida do
possível os Evangelhos com O Capital e o Manifesto Co-
munista... A economia política socialista de Marx não tem
nada contra o Evangelho, que, pelo contrário, é mais avan-
çado. Eu me sentia como peixe dentro d'água, porque,
sem abjurar minhas idéias religiosas, podia trabalhar per-
feitamente.

Meus primeiros contatos com os comunistas foram um
pouco difíceis, pois eles eram bem mais sectários do que
hoje. Em 1927 ou 1928" tivemos dois deputados no Rio
de Janeiro pelo Partido Comunista: o Otávio Brandão e o
Minervino de Oliveira, um marmorista. O Rio era a Capi-
tal da República e sua câmara de deputados chamava-se
Câmara de Intendência. Os dois foram eleitos intendentes
e fizeram campanha como comunistas, o que era duro.

(Um outro que trabalhava com eles era o Maurício
Lacerda, um nome que desapareceu completamente.
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porque o Carlos, filho dele, se projetou mais, foi deputa-1	do federal e governador, o que contribuiu muito para que
o pai ficasse na sombra).

LF - Os comunistas participaram da eleição de 1933 com
a legenda da União Operária e Camponesa, não?

ARMANDO ZILLER - Sim. Eu estava cm Santos, onde
participei como fiscal nas eleições. Ficava fazendo pro-
paganda.

LF - O senhor se lembra dos candidatos comunistas?

ARMANDO ZILLER - Dos nomes dos candidatos, não.
E um pouco difícil, porque não eram muito conhecidos.
Quais eram os nomes? Você agora me apertou.

LF - Tudo bem, não é importante.

ARMANDO ZILLER - É importante, sim, porque não
se pode esquecer esses homens que fizeram a história, e
com sacrifício... Eu sei que eram poucos candidatos. Em
Santos, por exemplo, votamos em um candidato, parece-
me, de São Paulo.

LF - O senhor foi a Santos por quê?

ARMANDO ZIULER - Bom, como eu já contei, em 1932
estávamos em Franca quando veio a chamada Revolução
Constitucionalista e acabamos ficando outra vez sem
alunos.

Aí o papai disse o seguinte: "Olha, você, com essas idéi-
as... Em 1930, já tivemos problemas lá, agora aqui... Es-
tão dizendo que vai haver um concurso do Banco do Bra-
sil. Quem sabe você se mete nisso?"
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O velho tinha a noção de que o banco era um bom em-
pregador e de que valia a pena fazer o concurso. E a gen-
te tinha experiência com o Banco do Brasil, porque em
Cataguases meu pai preparou alguns jovens que fizeram
concurso para o banco e foram aprovados. Um deles foi
gerente aqui em Belo Horizonte, o Francisco da Gama
Neto, irmão do Camilo Nogueira da Gama".

Ainda me lembro de como falei para o papai: "Banco é a
cidadela do capitalismo, a caixa-forte, é onde está a raiz
de todo esse mal. O que vou fazer lá dentro?". Mas eu
gostava muito da minha namorada (e ainda gosto!). Pen-
sei: "Vou-me inscrever".

De Franca, éramos uns doze ou treze. Eu os preparava
para o concurso e com isso arranjava um dinheirinho para
minhas despesas de viagem. Fornos fazer o concurso no
Rio, um dia e uma noite de viagem de segunda classe...
Cinco mil candidatos! Imaginei: "Estamos liqüidados".
Mas fui feliz e passei. Eles me nomearam para Santos.

2C, A P Í TU LO

HA - O senhor pediu para ser transferido para Santos ou
foi o Banco que decidiu?

ARMANDO ZTLLER - No pedi nada. O banco é que
determina onde precisa de gente. Estavam necessitando
de funcionários cm Santos, que era a segunda agência do
País e dava mais lucro que a matriz, por causa do café.
Apesar de já ter havido a crise de 1929, Santos era urna
grande praça.

LF - O senhor já se casara?

ARMANDO ZILLER - Era solteiro. Entrei para o ban-
co justamente para arrumar emprego e me casar, pois não
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ia tirar a moça de casa sem condição. A responsabilidade

1	era grande. Depois de uns seis ou sete meses, pedi licen-
ça, fui a Itararé, e casamos. O ordenado era pequititinho,

I mas precisava sossegar a família. Todo o mundo em Itararé
estava pensando que eu tinha fugido e que a moça estava
perdida. Cidade pequena é um troço maluco! [usos]

Esse ano foi muito útil para mim, porque foi o ano em
que apareceram o integralismo e a Aliança Nacional
Libertadora. Com o movimento de 1930 e 1931. veio a
lei de criação dos sindicatos. Mas os sindicatos não vie-
ram livres como o povo queria. O decreto era o 19.770,
se não me engano, obra do tio do flOSSO "amigo" Coilor,
o Lindolfo. Havia alguns avanços que pareciam nos dar
certa liberdade, mas nos aspectos fundamentais continu-
ávamos jungidos ao Ministério. Criou-se urna mentalida-
de amorfa, muito perigosa, no proletariado brasileiro. O
espírito de classe demorou a surgir.

1
LF - Diz-se que, contrariando posição anterior, o PCBI procurou influenciar os sindicatos para que cumprissem
as determinações do Ministério do Trabalho e obtives-
sem o seu reconhecimento oficial. Isso é verdade?

ARMANDO ZILLER - Acho que é. Nessa época, eu
estava à margem do que acontecia no Partido, pois entra-
ra nele há pouco tempo, e ele era muito fechado. Eu era
considerado comunista, mas não tinha acesso...

LF - ... à cúpula...

ARMANDO ZILLER - Nem à cúpula, nem ao capítulo,
como ocorre na maçonaria frisos]. O maçom estreante,
depois de um ano, passa ao grau um e, posteriormente, à
medida que vai tomando conhecimento das coisas, ao grau
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(1015, ao grau três, assim por diante. Conosco também era
assim.

1-IA - Em Santos, o senhor procurou as PCSSOS do Parti-
do Comunista?

ARMANDO ZILLER - Não, procurei o sindicato. Na
manhã do dia em que cheguei, apresentei-me ao banco;
de tarde entrei para o sindicato. Comecei a encontrar al-
gumas pessoas no sindicato e, como eu não tinha muita
firmeza e a boa-fé era muito grande, eu falava aberta-
mente. Mas não devia falar, pois fiquei logo conhecido
como comunista. E como isso era também uma tática da
polícia, muitos pensavam que eu devia ser um policial
infiltrado. Mas tive sorte porque, na véspera, havia co-
meçado um movimento pela lei de seis horas de trabalho.

A questão é que nós trabalhávamos, às vezes, até a noite.
Se houvesse uma diferença, não podíamos sair enquanto
não fosse acertado o balancete. No último dia do mês ou
do semestre, tínhamos que ficar a noite inteira para fe-
char o balanço: você saía às quatro, cinco horas da ma-
nhã, ia em casa, tomava banho, tomava café e voltava.

Por isso, o movimento pela lei de seis horas foi um suces-
so. Entrei na luta, e, com a participação, eles viram que
havia certa fidelidade às minhas idéias, porque às vezes
eu saía sozinho do banco, ficava hí enquanto houvesse
trabalho.

A maior reivindicação era a estabilidade no emprego, por-
que eles punham a gente para fora na hora em que qui-
sessem, sem indenização, sem nada. No ano seguinte, os
sindicatos fizeram uma greve, reivindicando a estabilida-
de e um instituto de aposentadoria e pensão.

O Banco do Brasil praticamente já adotava o regime de
estabilidade com dois anos, embora não houvesse lei: era
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uma espécie de direito consuetudinário. O Governo ti-
nha feito, pouco antes, um acordo com o Instituto dos
Comerciários, concedendo uma estabilidade aos dez anos.
Nós queríamos mais: queríamos um, e não dez anos. E1	fomos para a greve. Não pedíamos aumento de salário,
nem coisa alguma. Essa foi uma grande vitória que obti-
vemos.1
HA - Nesse movimento das seis horas, apesar de ter ha-
vido uma vitória expressiva dos bancários, houve tam-
bém um acordo, que representou certa perda. Houve o
avanço das seis horas, mas à custa de algum compromis-
so, não?

ARMANDO ZILLER - Não, sabe por quê? Quem nos
ajudou multo foi o Osvaldo Aranha, um homem muito
interessante e muito arejado, um político cuja biografia
deveria ser feia.

IJ' - Não houve repressão à greve?

ARMANDO ZILLER - Não, na luta pela lei de seis ho-
ras não chegamos à greve. 1-louve entendimentos com os
sindicatos do Rio, de São Paulo e Santos. Havia outros,
com os quais não tínhamos tantos laços. Os sindicatos eram
muito novos ainda e no interior não havia uma federação
que abrangesse todos. O Rio Grande do Sul tinha uns 18
ou 20 sindicatos de bancários e, com iSSO, os gaúchos
dominaram a situação por muito tempo, porque tinham a
maioria. Cada sindicato valia um voto. Eram sabidos, e
nós bancávamos OS bobos.

No primeiro movimento, como o Osvaldo Aranha estava
ajudando, não houve greve. No segundo, o da criação do
IA11 13'3 , houve greve, mas os gaúchos, que eram todos
gctulistas, não participaram. Foram dois ou três dias de
greve, apenas no Rio, São Paulo e Minas. Santos também
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participou. Foi uma greve bonita, porque contamos no-
vamente corri o apoio de Osvaldo Aranha e de outros
membros do Governo.

LF - A legislação eleitoral para a Constituinte de 1934
previa quarenta representantes classistas, entre empre-
gadores, empregados, funcionários públicos e profissio-
nais liberais. Qual a orientação do Partido Comunista em
relação a essa eleição? O PCB indicou representantes
classistas para a Constituinte?

ARMANDO ZILLER - Ah, você tocou numa questão
que eu estava querendo evitar. Acho que o PCB não
apoiou, mas se serviu da oportunidade. "Somos contra a
representação classista, que é um negócio fascista.
corporativismo. Mas já que vai haver representação e os
sindicatos é que vão eleger..." [risos]

A indicação foi dos sindicatos, com uma participação tre-
menda do ministério, pressão mesmo. Eles ganharam qua-
se tudo. E houve até um caso muito interessante, no sin-
dicato de estivadores de São Francisco, em Santa Catarina.
O sindicato de lá era forte, porque os estivadores em ge-
ral tinham maior conhecimento das coisas, devido ao con-
tato com o resto do mundo. Com os transportes para cá e
para lá, navios que chegavam com marinheiros de outros
países, recebiam notícias e estavam muito mais avança-
dos do que nós. Fizeram a eleição, o Partido participou,
foi eleito um comunista. Foi o único. Não sei se os comu-
nistas tinham força lá ou se esse homem, pessoalmente,
tinha força. Chamava-se Alvaro Ventura e foi o primeiro
deputado federal que tivemos".

Na verdade, o presidente do sindicato é que foi eleito
deputado: o Alvaro Ventura era o suplente dele. O cabra
era da estiva e, de repente, chega ao Rio como deputa-
do, ganhando um dinheirão. Aquilo tudo, para ele, foi uma
coisa extraordinária. Ele ficou importante demais e co-
meçou a querer namorar aqui, ali, achou que podia...
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Naquele tempo, deputados tinham muitos poderes. FieI se engraçou com uma senhora, esposa de um negociante,
e começou a ir à venda do homem. Comprava uma coisa
e outra, ficava conversando e cantando a dona: "Olha,I	sou Deputado, posso fazer isso, posso fazer aquilo...". Coi-
tado do homem: a dona era honesta, falou com o marido,
ele quis brigar, e o marido ou ela mesma o matou, não sei.I	O fato é que ele foi morto. Foi uma sorte frisos!, porque
o Ventura acabou se tornando deputado.

I	O 'ntura pôs o nome do Partido na primeira página dos
jornais, porque era uma notícia inusitada o fato de haver
um deputado comunista. Se hoje há gente que pensa queI comunista come criança, não tem família, não tem reli-
gião. imagine naquele tempo. Apesar de tudo, ele se saiu
bem por causa da coragem e da força que tinha. Mas eleI	era muito atrasado, não tinha instrução nenhuma. O pes-
soal fazia OS discursos e ele lia. Começavam sempre as-
sim: "Senhores Deputados feudais burgueses...... Vê se
era possível?! Mesmo assim, todo o mundo lhe dava uma

1 colher de chá, que ele metia a bronca no Governo de
uma tal maneira que não sei como é que não o mataram.
Não fez grande coisa, a não ser esses escândalos. Acho
que ainda está vivo, esse Alvaro Ventura. E um cabra que
fez história.

HA - Retomando o tema da conquista das seis horas, pode-
se dizer que, em relação ao Instituto, essa greve foi vito-
riosa, houve um certo avanço. Mas o Banco do Brasil ti-
nha posturas diferentes, não?

ARMANDO ZILLER - Foi uma coisa muito dura, por-
que o pessoal do Banco do Brasil não se aliava aos outros
bancários, era assim meio superior. 1-loje não existe esse
comportamento, que foi desaparecendo porque os sindi-
catos fizeram muitas greves juntos.

O Banco do Brasil não participou propriamente da greve.
Eu, por exemplo, tinha nove meses de banco quando hou-



Não foi o Lênin que me trouxe para o
cornunisrno,foi a Bíblia. Na primeira vez
em que ouvi falar de comunismo, perguntei:
"O que é isso?". Me explicaram. Eu disse:
"Mas é isso que eu estou querendo!" Foi

quando vim a sabe,' do Lênin. Outro grande
deslumbramento que tive foi quando li o
Manifesto Comunista. A (completou...
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ve a greve. E como eu já era comunista c estava no sindi-
cato, trabalhava pela greve. Eu já era conhecido como
um homem que estava combatendo e não ia recuar por-
que a luta ficara mais dura.

Um pensamento que sempre me norteou foi o seguinte:
não tenho direito de gozar de benefícios para cuja con-
quista, podendo ter contribuído, não contribuí. Se quan-
do entrei para o banco já houvesse a lei de seis horas,
muito bem: eu não era bancário, não pudera lutar, tinha
direito a ela. Mas se eu já era bancário, podia ter lutado,
não lutei, e vem a lei de seis horas, tinha de ficar no ban-
co até nove ou dez horas da noite! Não podia trabalhar
só seis horas e sair com os outros. Se não ajudei a con-
quistar esse direito, como é que eu vou gozar disso?
Não podia! Esse é um pensamento que me vem do
cristianismo e que me ajudou a ter certa coerência ao
longo da vida.

O fato é que fiz a greve com um medo danado de perder
o emprego, mas não houve outra solução. Se eu não fi-
zesse greve para aumento de salário, não punha esse di-
nheiro no bolso.

HA - Havia outros bancários do Banco do Brasil ltle eram
comunistas?

ARMANDO ZIULER - Não, no Banco havia só eu e um
outro chamado José Silveira, irmão do Paulo Silveira, lí-
der estudantil, dirigente do Partido Socialista, e do Joel
Silveira, aquele célebre jornalista de guerra. O Zé Silveira
era secretário do sindicato. O presidente, Reginaldo de
Carvalho, uma figura extraordinária, que provavelmente
ainda vive em Santos, era um alto funcionário do Banco
do Estado, hoje Banespa. Naquele tempo, o banco tinha
só duas ou três agências, cujo único interesse era o café.
Ele secretariava o gerente de Santos, onde funcionava a
primeira agência do banco. O José Silveira e eu participa-
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mos do comitê que preparou a greve em Santos. O Zé
Silveira era muito conhecido, não era muito radical, mas
era espalhafatoso, tinha rompantes. Agora, ele mantinha
a palavra. Combinou-se que ele e o Reginaldo deviam
ficar mais recuados, no caso de greve. Se aparecessem,
podiam ser presos. Dirigiam o sindicato, que, sem os dois,
talvez fracassasse, pois tinha só dois anos de vida, era
tudo novo, ninguém sabia como funcionava.

Ficou resolvido que eu entraria no banco, no dia da gre-
ve, de manhã cedo, corno quem não soubesse de nada.
Devia chegar lá dentro, dizer: "Ué, estamos cm greve?!
Então não fico aqui!" - e faria um pequeno movimento
para ver se alguém saía comigo. Eu era muito novo no
banco e os mais velhos nem sabiam quem eu era. Mas fiz
a encenação - meio preocupado, mas fiz. No Banco do
Brasil já tínhamos estabilidade com praticamente dois anos
e não havia ainda esse espírito de fazer greve que hoje
existe. A questão era mais de solidariedade. Mas tive que
falar. Ninguém quis sair, saí sozinho. Foi um escândalo.
Diziam: "Um cabra com nove meses de banco, não tem
nenhuma garantia, casou há seis meses e já está em gre-
ve...". Mas o problema era de consciência. Eu não podia
ficar parado enquanto os outros lutavam por mim.

A última reunião para a greve foi em minha casa. Foi muito
engraçado: eu estava casado, ganhava muito pouco, e não
tínhamos nada lá em casa para servir. Vieram dois ou três
companheiros de São Paulo, um do Rio, e passaram a noite
lá em casa, resolvendo quem faria isso, quem faria aquilo.
De dez horas da noite até as seis e meia da manhã, discu-
timos tudo. Fizemos o plano geral da greve. Traçou-se
bem a coisa, porque eles tinham boa experiência. Coita-
dos: trabalharam a noite inteira sem tomar uma xícara de
café. Eu morava em São Vicente, e ali não havia um bar
que ficasse aberto de madrugada.

Quando o dia amanheceu, um saiu para São Paulo para
avisar as pessoas; o outro avisou o pessoal do Rio pelo
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telefone: tinha que parar todo o mundo, pelo menos nes-
sas três cidades", às 9 horas, que era o horário de entra-
da no serviço. O resultado foi muito superior ao que es-
perávamos. A não ser o Banco do Brasil, nenhum banco
furou a greve. Todo o mundo apoiou.

LF - A greve teve repercussão?

ARMANDO ZILLER - A greve foi um sucesso. Eu ti-
nha nove meses de casa, e a turma perguntava: "Mas como

que você vai fazer greve? Você se casou agora...". E
eu: "Olha, entrei no banco justamente para casar, não foi
por causa do banco". Agora, se eu estava ali, tinha que
trabalhar para melhorar aquela situação. O contador era
um bom sujeito e disse: "Mas, seu Zilier, respeitamos a
opinião de todos no serviço. l-lá pessoas aqui, como o
senhor, que até agora não foram contestadas. Respeita-
mos o seu ponto de vista. O senhor não acha que devia
ter pensado um pouco? O senhor casou-se há pouco, pode
fazer carreira..." - conversa de dirigente. "O senhor não
está satisfeito com o emprego?". "Estou satisfeito com o
emprego, mas nós não temos estabilidade, Dr. Sérgio. E
por estar satisfeito com o emprego que estou em greve
para garanti-lo. E melhor o senhor me pôr na rua agora,
com nove meses de casa. Pior seria daqui a uns dez anos,
quando estarei mais velho. Agora, se estamos garantidos
pela lei, é outra coisa. Por isso estou na greve: estou gos-
tando do emprego".

LF - O senhor não recebeu nenhuma represália?

ARMANDO ZILLER - Represália, não. Isso deve cons-
tar da ficha, faço questão que fique registrado, pois é uma
das poucas coisas que tenho para mostrar para os filhos.
Claro que mais tarde houve represália, porque continuei
nessa luta sindical, o Partido entrou na ilegalidade, apa-
reci como dirigente do Partido, ficou muito pior para mim.
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Pior não, nunca tive medo mesmo, acho que é porque
nunca quis fazer carreira no Banco. Sempre fui indepen-
dente.

LF - Em 1934, houve a primeira conferência nacional do
PCB, as reuniões preparatórias do 7° Congresso da Inter-
nacional Comunista, em Moscou, e a experiência de uma
frente popular no Chile. Em janeiro de 1935, surgiram as
primeiras notícias da formação da Aliança Nacional
Libertadora - ANL -, liderada pelo PCB. O senhor esta-
'a inteirado dessas coisas?

ARMANDO ZILLER - Bom, naturalmente, eu não ti-
nha participado disso, estava em Santos, na periferia do
Partido, mais ligado ao movimento sindical e bancário.
Cada um ficava.., não digo isolado, mas não se comunica-
va muito com os outros, senão a polícia pegava todos.
Tínhamos que ter muito cuidado. A gente conhecia al-
guns elementos na estiva, onde havia mais movimentos,
mas nos outros sindicatos eu conhecia pouca gente. E
depois houve a União Operária e Camponesa...

Em fins de 1933 houve eleição, mas eu não podia votar,
pois tinha vindo de Franca dois meses antes. Para votar
eu precisava apresentar o papel de um candidato que me
nomeasse seu fiscal, o que eu só podia conseguir com a
União Operária e Camponesa. Ela me nomeou. E eu nem
quis saber de outro, era meio burro, era do Partido e esta-
va acabado. Fui para eleição e fiquei lá. Nessa seção, nós
tivemos dois votos, mas eu fiquei lá o dia inteiro para ver
como é que eram as coisas, assinar a ata e tudo o mais.

LF - E quando o senhor tomou conhecimento da ANI ?

ARMANDO ZILLER - Bom, a ANL foi um potico
depois. Em 1934 houve essa greve dos bancários, nós
já estávamos mais conhecidos... E como eu, sozinho, saí
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em greve, fiquei meio conhecido naquele setor bancário.1	uma espécie de herói meio besta. Felizmente isso não
me atrapalhou, porque eu flãO ligava muito para essas
coisas.1

1
Aí nós começamos com a Aliança Nacional Libertadora,
que se desenvolveu muito mais rapidamente do que eles.
Foi um sucesso, porque tinha os tenentes vitoriosos em
1930...

LF - Foi uma frente ampla, no começo?

I	ARMANDO ZILLER - Uma experiência que não está
bem estudada, e eu até... Eu falo muito "eu", "eu", mas,
afinal, fui eu mesmo que propus, onde eu estava, não fa-
zer as coisas sob a bandeira comunista, pois assim os ou-
tros não aderem. Eu tive sempre essa opinião: se nós te-
mos de fazer alianças, mas ninguém pode participar dissoI ou daquilo, o sujeito vai se sentir acaudilhado. Então, te-
mos que ter muito cuidado. Por exemplo, se a UDN pro-
põe uma aliança, o PSD não entra. Ou pode estar de acor-
do e tudo o mais, mas, se entrar, entra como segundo
violino, ou como um secretário: quem dirige é a UDN, a
idéia foi da U1)N - e o PSI) ou qualquer outro não vai. Se

I
é o Partido Comunista, pior ainda! - aí é que eles não vão
se aliar mesmo. Para eles nós éramos inocentes úteis.

'Vinha que ser um movimento calado. Chamávamos o pes-
soal do movimento dos tenentes, os que ainda estavam
por aí - eu me lembro do Herculino Cascardo, um co-
mandante de guerra da Marinha -' o pessoal do Amaral
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Logo, logo, veio o negócio de 1935. Parece que em 1932
o Plínio Salgado fez o primeiro manifesto, que não teve
muita repercussão, não tinha crédito de ninguém, era fas-
cista, e coisa e tal. Mas o fato é que foi pegando, pegan-
do, e em 1934 eles estavam corri uma certa força.
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Peixoto (porque a Alzirinha, que depois foi mulher dele,
no começo era meio ligada ao Partido)... E havia outros
oficiais do Exército e da Marinha, mais do Exército. Al-
guns eram do Partido, mas quem chefiou aquele movi-
mento foram pessoas como o Cabanas` lá de São Paulo,
o Herculino Cascardo - o Siqueira` havia falecido - e
outros oficiais.

LF - O senhor acompanhou tudo isso pelos jornais ou
era discutido com os colegas? Como era a idéia do movi-
mento,

ARMANDO ZILLER - O Henrique Ocst, que foi da
FEB,  um grande cabra, entrou para o Partido. Esse pes-
soal que vinha do tenentismo, que queria voto secreto e
menos corrupção, tinha muito prestígio e apoio popular,
e foi em torno dele que se fez a Aliança Nacional
Libertadora. O Partido aderiu, mas não quis aparecer. Só
mais tarde é que pegou essa mania de aparecer, como
quem diz: "Não estamos aqui puxados pelos outros, nós
é que somos os dirigentes, os comandantes, não somos
comandados". Non ducor, duco - como se diz em São Pau-
lo` . Isso é uma besteira muito grande. Agora me vem a
palavra: hegemonia. Sempre achávamos que tinha de ha-
ver hegemonia. Ora, tínhamos é que contribuir para que
o movimento seguisse na direção que o povo queria, para
que ajudasse o povo e para que estivesse a seu favor.
Não precisávamos estar à frente de coisa nenhuma.

Não sei como foi nos outros países. No Brasil, o movi-
mento operário teve duas vertentes: elementos que vie-
ram da Europa, em busca de trabalho e fugindo de perse-
guições políticas, quase todos combatentes sindicalistas
e anarquistas. Foram os que começaram entre nós o mo-
vimento sindical mesmo, genuíno. Ao mesmo tempo,
houve a libertação dos escravos. De maneira que, num
certo momento, conviviam a mão-de-obra ex-escrava e a
mão-de-obra altamente poitizada da Europa. E os imi-
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1 grantes ajudaram muito no avanço do próprio movimento

da Abolição.

lsses movimentos não eram coordenados porque não1 havia partidos para coordená-los: os partidos da classe
dominante não se interessavam em organizar os trabalha-
dores, e os partidos que poderiam fazer isso não existi-

I
am. Os anarquistas, pela sua própria definição, não eram
muito pela organização. E os comunistas estavam come-
çando ainda.

O Partido Comunista foi fundado em 1922, com elemen-
tos oriundos do anarquismo... Que diabo de heresia eu ia
cometendo aqui?! frisos! A contribuição do anarquismo
para a organização do movimento operário no Brasil é
muito importante! Outro dia vi por acaso na televisão uma
bela entrevista com um médico de São Paulo, anarquista,
que escreve sobre psicanálise. 'Tm até o nome do presi-
dente do meu partido!t). Num certo ponto, ele falou: "Nós,
os anarquistas, fomos muito combatidos, não só pela clas-
se dominante como também - e muito - pelos comunis-
tas". E o problema da hegemonia: cada um querendo to-
mar a frente. "Nós é que dirigimos o movimento operá-
rio, somos nós que estamos à frente. A bandeira é nossa".

I Os anarquistas vieram antes e fizeram tudo, inclusive os
primeiros comunistas. Astrogildo Pereira 2' foi elemento dos
anarquistas. E que elemento! Não é preciso falar mais nada.

LF - Pois é, a hegemonia... Mas Luís Carlos Prestes foi
escolhido presidente da Aliança Nacional Libertadora.

ARMANDO ZILLER - Aí aconteceu aquela bruta ma-
nifestação de 5 de julho desse primeiro ano mesmo, em
São Paulo, no Rio e em Santos. No Rio, quem presidiu a
cerimônia foi o Henrique Oest, que era capitão do Exér-
cito, uma pessoa muito respeitada na tropa. Além do mais,
era um grande esportista, jogava basquete, tinha muita
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força, muito prestígio. O entusiasmo do povo carioca com
aqueles comícios era uma coisa tremenda, e não era mui-
to comum fazer comício, depois de 1930. Houve uni co-
mício que foi uma vitória tremenda. Espantou a burgue-
sia! E o Plínio Salgado explorou muito isso para mostrar à
burguesia que era preciso fortalecer a reação contra o
comunismo, que o integralismo era a única força capaz
disso. Isso também os ajudou. O Prestes já tinha vindo da
Europa, mas ninguém sabia que ele estava no Brasil. O
Ewerr', aquele alemão que sofreu o diabo, o Rodolfo
Ghioldi, da Argentina, e o Prestes compunham o secreta-
riado da Internacional Comunista na América Latina. O
Prestes conseguira entrar no Brasil sem que a polícia per-
cebesse. Veio de navio, na primeira classe, com a OlgaB,
e com um nome português, Manoel Alves de Vilar. Nin-
guém o reconhecia, porque seu retrato mais conhecido
era com barba, da Coluna Prestes. Mesmo assim, ficou-
se sabendo que ele estava flO Brasil. O Carlos Lacerda
era da Aliança e - dizem - muito ligado ao Partido, acho
até que era membro da Juventude". Foi quem leu a
mensagem do Prestes nesse comício, um bruto de um
manifesto, pois naquele tempo havia essa mania de ma-
nifesto.

LF - Era um manifesto sindical?

ARMANDO ZILLER - Era uma coisa tremenda, por-
que errávamos sem querer. E éramos burros, não enten-
díamos nada. Mais tarde aprendemos um pouco, mas na-
quela época era só entusiasmo. Desse discurso do Pres-
tes, todo o mundo se lembra. Terminava assim: "Todo o
poder à Aliança Nacional Libertadora". Esse final era uma
cópia do lançamento da Revolução Russa: "Todo o po-
der aos sovietes". Não havia, porém, aqui no Brasil, ra-
zão para tais dizeres. Lá havia o parlamento burguês, e,
depois que derrubaram o Czar, o Parlamento de Deputa-
dos e Senadores continuou. Paralelamente, operários,
camponeses, soldados e marinheiros fizeram os sovietes,
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o parlamento popular, digamos. Como eles tinham força
nas grandes cidades, o parlamento político - não sei se
poderia dizer "oficial" - não tinha muita força. Fazia suas
leis, mas se o popular não pusesse a doutrina em prática,
ninguém respeitava.

Na Rússia, havia razão de dizer que estavam tomando oI poder: só haveria um parlamento e todo o poder seria
dado aos sovietes. Era como se dissessem: "Fecha essa
porcaria aí, quem vai dirigir agora é o parlamento popu-
lar". No Brasil não, porque só tínhamos a Câmara de
Deputados e o Senado mesmo. Mas é aquele espírito de
imitação.

Li" - Repercutiu mal, então?

ARMANDO ZILLER - Não sei se repercutiu mal ou se
o pessoal não ligou, mas a oposição aproveitou-se disso.
E tinha mesmo que repercutir mal, pois era uma besteira
muito grande.

LF - Na época, o senhor tinha também essa sensação de
que era uma besteira?

ARMANDO ZILLER - Na época, não. Eu não estava
nem aí, como se diz. Eu estava em Santos, não participa-
ra daquilo. Aliás, no 5 de julho, já estava em Curitiba. A
minha mulher era jovem, viera de Itararé, onde era frio:
com aquele calor de Santos, ela passou mal, ficou doen-
te. Não havia jeito de se acostumar, ficou em Santos uns
cinco ou seis meses e sempre doente por causa do calor.
Então, o médico disse que era preciso sair de Santos. Por
intermédio de um irmão dela que morava cm Curitiba,
era professor de piano e tinha uma espécie de academia
de música, conseguimos a transferência. Havia um santista
que tinha ido para Curitiba, não queria ficar, estava cha-
teado, queria voltar. Eu lhe disse: "Você vai ter que me
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pagar as despesas. porque entrei agora para o banco e
não tenho dinheiro para comparar passagens e fazer a
mudança para Curitiba". Não quis explorá-lo, só queria o
suficiente para as despesas. Ele pagou e fizemos a per-
muta. Isso foi no começo de 1935. Cheguei a Curitiba
cm abril de 1935, se não me engano.

(IA - 1-louve alguma reação? Os companheiros do sindi-
cato não quiseram que o senhor ficasse em Santos?

ARMANDO ZILLER - Não. Era provável que eu vies-
se a ser presidente do sindicato de Santos, por causa da
minha atuação, e porque a presidência era mais fácil de
ser exercida por um cabra do Banco do Brasil. Nos outros
bancos, além da pressão da polícia, havia também a pres-
são do patrão, que era pior. No Banco do Brasil ainda não
havia essa pressão. A gente tem que reconhecer que, se
o Banco do Brasil, às vezes, persegue, é porque é um
banco oficial, recebe orientação do Governo Federal, a
administração do banco não pode fazer nada. Por exem-
plo, em 1964, eu tinha direito à aposentadoria. pois já
tinha mais de 30 anos de casa, e me puseram na rua sem
um tostão. Mas não é o banco, é o Governo.

LF - Havia movimento sindical cm Curitiba?

ARMANDO ZILLER - Havia. Não tinha força, nem che-
garam a fazer a greve de 1934. Mas havia um moço, Lélio
Malheiros, que era secretário do sindicato, ligado ao Par-
tido. (Ele morreu há pouco tempo, parece-me que no Rio,
depois de muita perseguição. Ele se afastou um pouco
do movimento, mas não se tornou anti-revolucionário).
Numa assembléia, ele conseguiu levar o pessoal de
Curitiba a decretar uma greve. Foi até uma malandragem
frisos!. Ele já sabia, por telegrama, que nós tínhamos
vencido a greve no Rio e cm São Paulo. Sabendo disso.
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ele tinha que pegar esse telegrama, convocar o pessoal e1 dizer: "Os camaradas do Rio, de São Paulo e de Santos
ganharam a greve e não há mais necessidade de aderir-
mos a ela". Mas ele ficou quieto, guardou o telegrama1 para experimentar as pessoas e levá-las à greve! O pes-
soal estava em plena greve, quando ele comunicou: "Te-
mos aqui um telegrama: já vencemos". Ficou muito cha-
to para ele. Esses métodos não são bons. Herdamos o
que está aí, mas temos que ver se corrigimos isso, senão
Fica a mesma coisa.

O sindicato de Curitiba não tinha vida e de repente co-
meçou a viver. Mas eu não ficava chateando os banquei-
ros, pedia apenas seu apoio para nossas atividades:
"Estamos com a idéia de fazer um campeonato bancário
de futebol. Os senhores poderiam entrar com o dinheiro
para comprar taças ou camisas?". Antes do futebol, in-
ventamos um campeonato de pingue-pongue, que foi um
sucesso. O campeonato terminava mais ou menos à meia-
noite e deu vida ao sindicato.

Eu me lembro de umas coisas meio audaciosas, como a
que houve em 10 de novembro, primeiro aniversário do
golpe25 . Foram convidados todos os sindicatos para uma
concentração em frente à universidade, aquele prédio
bonito. Passaram pela Rua 15, em frente do sindicato, e
havia cada sujeito mal-encarado... /risosj. Fizemos uma
faixa, escrevemos: "Sindicato dos Bancários do Paraná"
- mais nada. Ficamos espiando ou batendo palmas en-
quanto eles passavam, sem compromisso. Como já havia
faixas de uns dois ou três sindicatos, resolvemos sair com
nossa faixa também e a colocamos junto à placa /rLos].
Mas não fizemos discurso, nem houve qualquer provoca-
ção contra os bancários ou contra os comunistas. Agora,
há pouco tempo, me mandaram uma fotografia dos ban-
cários com as faixas.

Fizemos tudo isso e o sindicato se firmou. Aí, começa-
mos a exigir a aplicação das leis que já existiam. Se o
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sujeito estava trabalhando fora de hora, íamos ao banco:
"A lei não permite isso, o senhor tem que pagar...". Ia-
mos à diretoria do sindicato, à Delegacia do Trabalho,
aqui, ali. Em sinal de respeito, convidamos o Delegado
do Trabalho a visitar a nossa sede. E, numa terça-feira de
carnaval, o Banco do Estado resolveu fazer expediente
interno. Meu filho Armando, que já faleceu, tinha nasci-
do no domingo de carnaval. Na terça-feira nos avisaram:
"Tem um banco trabalhando aí". "Ah, não pode". E a
discussão foi assim: pode ou não pode, é feriado ou não.
dia santo não é, mas há a tradição. A Constituição falava
que deveria ser observada a "tradição local", e, pela tra-
dição, em Curitiba bancário não trabalhava na terça-feira
de carnaval. Argumentamos isso, o contador ficou meio
com medo, não estava acostumado com aquilo. Mas eu,
como presidente do sindicato, e mais dois diretores podí-
amos ir ao banco fiscalizar, pois para isso tínhamos dele-
gação do ministério. E dissemos: "Tenham paciência, hoje
não é permitido trabalhar". O pessoal que estava traba-
lhando perguntava: "Como é que é?". Era aquela agita-
ção: "Puxa, o sindicato agora está fazendo alguma coi-
sa!" /riços]. Aí, o contador se apertou e nós o acalmamos:
"O senhor me desculpe, mas, se vocês continuarem, va-
mos chamar o ministério. Isso não fica bem para um ban-
co oficial, não é? Como não queremos humilhá-lo, vamos
embora e lhe damos quinze ou vinte minutos, o tempo
suficiente para o senhor dispensar o pessoal. Não precisa
nem falar de nossa presença aqui. Só queremos que o
Banco feche". Ele achou bom, pois saía limpo também.
Nosso objetivo era fechar o banco, não era humilhar o
homem. Muito tempo depois, encontrei esse homem, já
aposentado, num congresso que fizemos cm Curitiba, e
ele se lembrava desse fato. Veio me cumprimentar e dis-
se: "O senhor me deu uma lição naquela ocasião, porque
o senhor podia ter me liquidado, me avacalhado, mas foi
muito elegante e, graças a isso, vi que eu também tinha
que ser, tinha que corresponder...".

Nunca tratei o patrão como inimigo. A classe dele é ini-
miga da minha, mas isso não quer dizer que ele seja meu

82



1

1
1
1

inimigo. Mais tarde, quando já me tornara presidente do1 sindicato aqui em Belo Horizonte, eu visitava muito o
Dr. Rui no antigo Banco Comércio e Indústria, hoje Ban-
co Nacional. Ele custava a concordar com alguma coisa1 que os bancários queriam, mas quando dizia: "Bom, com
isso nós podemos concordar", eu falava: "Hoje vai haver
uma assembléia e eu vou dizer que o senhor concorda1	com isso". "Pode falar". "Ilvez queiram um compro-
misso escrito, mas isso eu não vou pedir ao senhor, que a
sua palavra basta". Era uma jogada. Mas o pessoal: "Ah,I você está confiando em banqueiro". Ele não estava con-
fiando em mim? Ele defendia a posição dele, mas, quan-
do concordava, cumpria. Então, não havia razão para euI	querer as coisas por escrito. Para quê? E vergonhoso, é
falta de confiança.

1	HA - Ele nunca deixou de cumprir?

I	ARMANDO ZILLER - Nunca. Por outro lado, houve
caso de banqueiro que assinou proposta e não cumpriu:
por exemplo, a regulamentação da nossa profissão. EsseI gesto foi a causa da nossa greve '°. Então, vê-se que isso
tudo é muito relativo. Depende muito da honestidade da
pessoa com quem você está conversando. E foi sempre
assim. E eles também sabem que estão lidando com gen-
teséria, o que é muito importante para o banqueiro.

IX - Vamos retornar aonde estávamos. Nessa época pa-
rece ter havido uma grande discussão sobre um projeto
de Lei de Segurança Nacional, a chamada "Lei Mons-
tro". Aliás, essa lei foi a que colocou a ANL na ilegalida-
de, não?

ARMANDO) ZILLER - Não, isso foi antes. Com o co-
mício de 5 de julho, que foi retumbante, ficou claro que
o Prestes estava no Brasil. Nem nós sabíamos de nada,
e, para o governo, foi uma novidade. A influência que a
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Aliança demonstrou ter nas Forças Armadas, principal-
mente na oficialidade, deixou-os um pouco assustados.
Aquele "todo o poder à Aliança Nacional Libertadora" já
era uma declaração de guerra: "Vamos depor o Getúlio e
pronto". Eles tomaram suas providências, como qualquer
um tomaria.

E o Lacerda ainda fez mais uma. Pensava-se que ele es-
tava a serviço da reação, já era agente, digamos assim, do
capitalismo, quando propôs que o Prestes fosse presiden-
te de honra da Aliança. Quando falaram: "O Prestes é o
presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora",
foi um delírio. O povo nas praças jogava os chapéus para
cima, era aquela farra.

A proposta foi logo aprovada. O Prestes tinha um prestí-
gio danado naquela época, era o Cavaleiro da Esperança,
tinha aquela auréola de general invicto que andou por aí
afora com uns mil e POUCOS homens, por mais de dois
anos, sem que ninguém o pegasse. Hoje a gente sabe
que não houve tanto empenho assim, porque no Exérci-
to muita gente simpatizava com os tenentes, alguns dos
quais, como Siqueira Campos, João Alberto, Juarez Távora
e outros, tinham muito prestígio e muita força. E havia
outros ainda, como o 'Frifino Correia 27. Aqueles "jovens
turcos" deixavam até a barba crescer, corno os da Coluna
Prestes, para mostrar simpatia pelo líder. Mesmo quando
estavam fazendo campanha, perseguindo a Coluna pelo
mato, ela sempre conseguia escapar...

LF - E como COCÇOU a diSCUSS() sobre a Lei de Segu-
rança Nacional?

ARNIANDO ZlLLlR - Ela COmeÇOU POUC O Gover-
no precisava se armar, não com armas, mas com leis que
contivessem determinadas disposições, senão em pouco
tempo ninguém segurava mais o movimento. E é iSSO

mesmo: os governantes dão liberdade até o momento em

que essa liberdade põe em perigo a posição deles. Quan-
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do isso acontece, a liberdade acaba - dá-se um soco e se
quebra a lâmina muito fininha que está segurando o po-
der. O que não pode acontecer é perderem o poder. O
poder é muito mais sério do que a gente pensa.

LF - Houve uma greve contra a Lei Monstro, não
houve?

ARMANDO ZILLER - Houve greves, foram muito per-

1	seguidas e violentamente reprimidas. Mas também não
se pode dizer que tivéssemos conseguido galvanizar o

I grosso da classe operária, senão eles não nos poderiam
ter contido. Mas era difícil, porque a repressão era dura
mesmo. Logo em seguida, em 1935 mesmo, nós fizemos

' outra burrada. Em apenas seis meses a Aliança Nacional
estava ganhando as massas. Quem estava com medo da
Aliança Nacional era a burguesia. Nós tínhamos que tra-
balhar de maneira que a burguesia nos tolerasse, devía-
mos abrandar um pouco a coisa, mas, ao contrário, mar-
chávamos para consolidar e organizar a Aliança.

LF - Na época, o senhor tinha essa sensação também?

ARMANDO ZILLER - Eu tinha essa intuição, mas eu
não era nada. Se não sou nada até hoje, naquela época
era um cabra que tinha cinco, seis meses de banco, só
tinha a boa vontade e queria fazer alguma coisa. Um su-
jeito meio louco... Tinha casado e estava disposto a aban-
donar o que era considerado um bom emprego na época.

1 IA - Em Curitiba, não houve muita repercussão?

ARMANDO ZILLER - Não, quando cheguei a Curitiba,
eu ainda não era conhecido de ninguém. Fui à sede da
Aliança, me inscrevi, ainda botei meu nome lá, de besta.
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A República Velha, tão malsinada, tinha
urna certa conduta, um certo caráter

respeitável. Aqueles senhores de colarinho de
ponta virada para cima tinham muita

coisa:faziarn política mais ou menos corno
coronel, mas não mexiam em um tostão do
governo. Para eles, o erário era sagrado.

Agora, éum deboche.
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Não o viram, não sei por quê. Se o vissem, não saberiam
quem era, pois eu não tinha tradição lá, o meu cunhado
era Melilio, de maneira que o nome Zilier, em Curitiba,
não existia. Devem ter dito: "Quem será esse aí com cin-
co mil réis da contribuição?!". Cinco mil réis naquele tem-
1)0 não era tão pouco, mas, enfim, não dava para nada.
Daí a pouco o Getúlio baixou um decreto fechando a
Aliança.

l,F - Aí, a ANL foi para a clandestinidade...

ARMANDO ZIULER - Aí vem o Prestes e o episódio
dos tenentes, coisa de quem tem arma ou está acostuma-
do a matar. Eles não gostavam de que eu falasse isto:
"Eu fui educado no Seminário para salvar almas e vocês
foram educados para dar tiros. Vocês têm uma visão dife-
rente da minha, não posso pensar como vocês". O mar-
xismo é muito claro (eu não entendia muito de marxis-
mo, mas, pelo que eu já tinha lido, eu sabia) quando diz
que é preciso pesar, ver qual é a correlação de forças,
antes que tudo seja feito, senão você pode pôr em risco
seu exército. Operários, chefes de família podem perder
o emprego, morrer. Não pode ser assim, tudo precisa ser
meditado. O movimento era dirigido pelos homens do
tcnentismo, e a mentalidade tenentista, no Partido, ainda
não foi muito estudada. Realmente, os tenentes mereci-
am um respeito muito grande, eram jovens, sacrificaram
sua vida, carreira e tudo o mais para melhorar a situação
do Brasil. Mas eles não tinham noção de que regime pre-
tendiam. O Prestes mesmo dizia: "O nosso programa era
derrubar o regime, e tínhamos, ingenuamente, urna fé
muito grande no voto secreto. Mas se nós tomássemos o
poder, não saberíamos o que fazer com ele. Ia ser um
fracasso tremendo, um ridículo".

Todos concordávamos em que era preciso acabar com
aquele regime, que aquele Governo nio podia continuar.
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Mas, se acabássemos com ele, o que íamos pôr no lugar?
Ninguém sabia administrar, ninguém tinha noção de corno
fazer um plano de governo.

LF - Mas, então, por que eles foram à revolta?

ARMANDO ZILLER - [batendo na mesa] Porque era pre-
ciso! Em primeiro lugar, o voto secreto era a meta princi-
pal para acabar com a corrupção, porque já havia roubo,
que não é coisa recente. Havia, ainda, outras metas que,
com o tempo, com as leis normais, seriam postas em prá-
tica. Mas ninguém estava pensando em comunismo, em
socialismo. Não havia essa ideologia nem mesmo entre
os tenentes, tanto que, quando o Prestes saiu da Coluna,
ela acabou. O Prestes pensou, em Buenos Aires, que, com
a extinção da Coluna, ele arrastaria para o Partido todos
aqueles oficiais. Não saiu ninguém, ninguém o acompa-
nhou: ele veio sozinho para o Partido. E olha que ele ti-
nha prestígio, era carismático, o pessoal da Coluna gostava
dele, pensava que era um gênio, um grande líder, um oficial
que nunca fora derrotado. O Prestes, para todos nós, era
uma coisa fantástica. Ele tinha força, havia fito planos... O
Governo derrotado... Mas não basta, não é?

LF - Mas em novembro eles foram à revolta

ARMANDO ZILLER - Ah, sim! Eles se reuniram e ve-
rificaram que não podíamos mais marchar pela via pacífi-
ca das eleições, dos comícios, fazendo reuniões aqui e
ali. A Aliança estava instalada em todos os Estados do
Brasil, nas cidades mais importantes. Avaliaram mal.
Quando você tem legalidade para agir, ninguém põe você
na cadeia, você não sofre pelos seus atos. Mas, depois
que está ilegal, o povo da fábrica, o operário, não vai fa-
zer greve, largar o emprego. Ele tem família, tem filho.
E preciso consciência, pois ele não é um tenente, acostu-
mado a agir na ilegalidade, a sacar a arma e ir para o mato.
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Eles Fizeram uma coisa dessas de idiotas... - ou melhor,I	não eram idiotas, eram inexperientes. Também não eram
geniais.

I Eles diziam francamente o seguinte: "Nas Forças Arma-
das, temos condições de fazer movimentos clandestinos,
e já fizemos muitas revoltas no Exército e na Marinha.I	Pegamos um barco, um navio, se até o João Cândido28
fez isso, é fácil. Não é mais possível fazer pregação pú-
blica, então vamos fazer uma revolução. Tomamos osI quartéis, o Governo, e pronto: o povo depois virá". Era
essa a idéia. Abandonaram todo o trabalho de massas,
subestimaram a presença do povo e foram fazer revolu-I	ção com os homens que tinham armas. Mas o povo viria
como?

I Começaram com 35 indivíduos, não houve uma greve ge-
ral. Em nenhuma fábrica brasileira houve greve de apoio
aos 35. Sozinhos, uns 3 ou 4 fizeram greve. Houve umaI precipitação, eles até hoje dizem que algum provocador
fez greve, em Recife, três dias antes e, com isso, a rea-
ção ficou alarmada e prevenida. Mesmo assim eles fize-
ram, na Praia Vermelha, uma insurreição que durou três
dias, quando já tinha sido sufocada a revolução em Natal.
Fizeram também em São Paulo, com a esperança de que,
aqui no Sul, algum acontecimento iria modificar a situa-
ção. Mas tudo na base do subjetivismo grosseiro...

LF - Como o senhor recebeu a notícia em Curitiba?

ARMANDO ZILLER - Em primeiro lugar, nessa época,
como hoje, eu não era nada. Era um bancário em situação
precária, porque durante dois anos tinha que me subme-
ter ao período de experiência. Além disso, estava em
Curitiba, onde não chegou a haver nada. Dizem que ha-
via um plano: ia haver uma missa porque lá no Norte a
coisa tinha fracassado. Nesse Te Deum, onde estariam au-
toridades civis e militares, alguém ia dar uns tiros com



metralhadora e arrebentar urna )OfÇO de gente. '\ac) sei
se isso é verdade, porque é tão violento...

LF - O senhor acompanhava os acontecimentos pelos
jornais?

ARMANDO ZILLER - Os jornais não diziam muita coi-
sa, e a gente não acreditava muito no que eles diziam,
porque o Partido dizia outras. O fato é que, cm Natal,
eles tiveram o poder na mão uns dois ou três dias. Mas
não agüentaram, porque contavam apenas com Recife,
onde fracassaram, não conseguiram nem mesmo sair do
Quartel dos Afogados. Perderam a batalha na própria guar-
nição. Houve também qualquer coisa flO Campo dos
Afonsos, mas foi mais tarde, três dias depois. Em Natal,
tomaram conta da Capital, mas tiveram que sair para o
interior. Tentaram fazer algumas guerrilhas, mas a mai-
oria, quando viu que aquilo estava perdido, não teve
coragem para continuar. E chegaram OS jornais: Ven-
cidos".

LF - O Partido Comunista, em Curitiba, fez alguma ava-
liação dessa derrota?

ARMANDO ZILLER - Não sei, porque eu freqüentava
só o meu grupinho do Banco do Brasil, que era muito
pequeno, tínhamos muito trabalho com os integralistas
do Banco do Brasil, que eram muitos...

LF - O senhor considerava os integralistas adversários
dos comunistas ou os integralistas é que consideravam os
comunistas seus adversários?

ARMANDO ZILLER - A verdade é que eles estavam
sempre trabalhando, meio empolgados. O pior aconte-
ceu daí a alguns meses, quando houve um levante
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integralista, em 1938. Em Curitiba, eles fii.crarn a coisaI mais bem feita do que nós, tiveram participação popular
e tomaram, por exemplo, as estações de rádio. Foi uma
coisa tremenda.

1
LI,' - Vamos chegar lá. Vimos uma biografia sua feita porI	Davi Fleischer29 , onde consta que o senhor cursou En-
genharia. O senhor poderia falar sobre isso?

I	ARMANDO ZILLER - Nunca fiz curso de Engenharia.
A história é a seguinte. Eu tinha um curso ginasial que
não era reconhecido. Em Curitiba, fiz em dois ou trêsI	anos um curso de madureza. Como eu já tinha feito um
bom ginásio, tive facilidade em passar, e na madureza eles
faci-litavam muito. Deviam ter acabado com aquele cur-
so, que passava muitos analfabetos /risos]. Terminado o
curso de madureza, eu tinha a idéia de fazer Engenharia,
não tanto pela própria Engenharia, mas por causa da Ma-
temática.Achava que valia a pena me especializar em
Matemática. Mas havia, além do curso de madureza, um
pré-universitário de dois anos, que eu comecei e não ter-
minei.1

1
1

1-IA - Seus filhos nasceram cm Curitiba?

ARMANDO ZILLER - Meus três filhos nasceram lá. É
uma cultura de curitibano que eu trouxe. A mais velha é a
l-Iélia. O do meio faleceu, era o Armandinho. E o mais
novo, o Arnaldo, está aí, com mais de 50 anos, barri-
gudo... frisos!
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A Filomena já estava bem de saúde. O irmão dela não
precisava da minha ajuda, era solteiro, tinha uma acade-
mia de música e ia mais ou menos bem. Em Curitiba as
coisas não estavam fáceis para nós, a gente ganhava pou-
co, meu pai estava aqui em Belo Horizonte, lutando com
dificuldades, e, de longe, eu não podia ajudá-lo. Pedi trans-
ferência e vim para cá.
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HA - E lá também o senhor foi presidente do sindicato?

ARMANDO ZILLER - Fui. Aliás, era disso que eu gos-
tava em Curitiba, pois minha participação foi mais impor-
tante: eu era o presidente do sindicato. Em Santos, não
cheguei a ser presidente, porque tive que me mudar.

LF - Em 1936, foi criada a (,omissão Nacional de Re-
pressão ao Comunismo, a CNRP, encarregada de investi-
gar a atuação de funcionários públicos e outras pessoas
contra as instituições políticas e sociais. Houve persegui-
ção aos servidores do Banco do Brasil e a outras cate-
gorias'

ARMANDO ZILLER - Em Curitiba. não. Havia alguns
integralistas e alguns aliancistas no Banco. O gerente, por
exemplo, era simpatizante nosso, e o contador era cami-
sa-verde. Os dois souberam levar a coisa de maneira que
não houvesse uma disputa que prejudicasse o banco e a
todos, inclusive aos dois administradores. Aliás o conta-
dor, o Serrano, sempre foi bom para a gente. Discutía-
mos, às vezes, o dia inteiro sobre comunismo, junto à sua
mesa.

Dentro do Banco do Brasil havia uma atmosfera de sim-
patia, de solidariedade entre o funcionalismo, que preva-
lecia na maioria das vezes. Agora, havia sempre aqueles
que... No Rio, por exemplo, houve muita gente que de-
nunciou: "Esse colega aí é integralista". Mesmo os
integralistas faziam muito isso conosco, até porque o ca-
bra denunciado tinha um posto, no qual o outro estava de
olho. Dava-se até dinheiro para pegar o lugar! Tendo em
vista, porém, o número de funcionários do banco, isso
aconteceu com muito pouca gente e não tinha o apoio do
pessoal.

Quando vim do exílio...
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- exílio coisa nenhuma: ter um exílio (lesse tipo era urna
beleza. Exílio era aquele dos tenentes, lá no Sul, em
Buenos Aires. Eles tiveram que vender café em xícaras,
perderam a patente, isso sim é que era duro. Eu estava
na Federação Sindical Mundial, trabalhando -

a Filomena estava preocupada: "Vão te receber mal
no Banco". Eu tinha sido expulso, mas veio a anistia e fui
lá: "Não vou ser mal recebido. Nunca briguei com nin-
guém". E preciso saber defender as próprias idéias, res-
peitando as dos outros. Isso é que é importante, não é
difícil. Os integralistas, por exemplo, quando me viram
entrando no banco, vieram de lá da cadeira deles, e um
deles disse risonho para mim [fala alto]: "Ziller, olha aqui,
verde com vermelho dá azul!" f,isosJ. E me deu um abra-
ço, satisfeito porque eu estava vivo.

Dentro do Banco do Brasil há uma espécie de irmandade,
de fraternidade. Não tenho muito motivo para estar de-
fendendo o banco que me pôs três ou quatro vezes para
fora, mas o que é justo precisa ser ressaltado. E a única
empresa que conheço cujos empregados querem colocar
lá dentro seus irmãos, primos... Não são poucos os casos
de três, quatro irmãos que trabalham no Banco do Brasil:
o mais velho entrou e levou os outros. Eu mesmo, com
toda essa perseguição, tenho três irmãos no Banco do
Brasil. Se você não pode ou não quer montar escritório,
não quer ser advogado, médico, quer viver de emprego,
vai para o Banco do Brasil.

LF - Em 30 de setembro de 1937 o Governo divulgou
um documento contendo supostas instruções da Interna-
cional Comunista para a ação de agentes comunistas no
Brasil, o chamado "l'lano Cohen", e o Presidente Getú-
lio Vargas solicitou ao Congresso autorização para decre-
tar estado de guerra por 90 dias. Como o senhor viu a
divulgação do Plano Cohen à época?
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ARMANDO ZILLER - O Plano Cohen estava ligado a
uma provocação, um ofício de Zinovic% Secretário da Ter-
ceira Internacional, contendo certas instruções etc. E
como o diabo tem fama de mentiroso, e é mais fácil pegar
um mentiroso do que um coxo, o papel desse ofício tinha
o timbre da "Terceira Internacional Comunista". Ora, o
Zinoviev era Secretário da primeira Internacional Comu-
nista, e não da terceira. Na verdade, nunca houve a '1rcei-
ra Internacional Comunista. A terceira Internacional, que
era comunista, não era a Terceira Internacional Comunis-
ta... /nços]

A primeira Internacional foi a Associação Internacional
de Trabalhadores, fundada em Londres por Marx e
Engeis, além de outros líderes de vários países. Lá esta-
vam os anarquistas e outros sem partido. O Bakunin re-
presentava os anarquistas. Houve brigas homéricas entre
e, Marx e Engeis. A primeira Internacional fechou as
portas com a Comuna de Paris, uma revolução operária
que não era comunista, que tinha de tudo, inclusive bur-
gueses. Havia uma porção de gente ali, era uma confusão
danada. Mas era de esquerda, de ultra-esquerda talvez.

A segunda Internacional foi dos socialistas, e a terceira,
que foi a nossa, foi a primeira Internacional autentica-
mente comunista. Ela surgiu depois da Primeira Guerra,
porque a segunda Internacional votou a favor dos crédi-
tos de guerra. O pessoal mais conseqüente foi contra,
porque a guerra era imperialista e os operários não tinham
que votar numa guerra que fortalecia a Inglaterra ao jo-
gar os operários ingleses contra os operários franceses, e
fortalecia a França ao jogar seus operários contra os ope-
rários ingleses. Lênin e outros quiseram fazer uma nova
conferência mundial, mas durante a guerra foi difícil.
Depois que acabou a guerra, eles criaram a terceira Inter-
nacional.

Agora, parece que nós estamos voltando para a Segun-
da."' O caminho de volta é mais perigoso. Vamos ver o
que eles vão arranjar.
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l.F - Mas o Plano Cohcn estimulou uma perseguição aos
comunistas?

ARMANDO ZILLER - Parece que era uma resolução
internacional, e nela Zinoviev fazia uma recomendação,
cm nome da Internacional, de se preparar a revolução
onde fosse possível, estimulando o apelo às armas, por-
que nosso programa político tem todas as formas de luta.
A gente adota todas as formas de luta necessárias e possí-
veis, para não fazer besteiras, como aconteceu tantas
vezes. Se há uma possibilidade de luta, que, em todo país,
qualquer corrente política faz, se é possível tomar o po-
der pelas armas, não íam deixar que outros o tomassem.
Mas foi logo denunciado que aquela carta não era da Ter-
ceira Internacional, e o argumento que pesou mais foi o
do papel com o timbre da "'lèrceira Internacional Comu-
nista". Foi um erro primário, de besta, de foca mesmo.
Mas para nós era mais falso, porque não estávamos com a
idéia da luta, nem tínhamos força para isso.

LF - Na sucessão de Vargas, prevista para 1938, o PCB
dividiu-se: de um lado havia a corrente liderada por Lauro
Rcginaldo da Rocha, o Bangu', que defendia o apoio do
Partido Comunista a José Américo, candidato situacionista;
de outro, o Comitê de São Paulo, que defendia a candi-
datura de oposição de Armando de Sales Oliveira. Qual
foi a posição do senhor nesse episódio?

ARNIANI)() ZILLER - Eu não era e não sou ninguém.
Eu era um militante do setor bancário dentro do Partido,
que tinha saído de Santos, porque a mulher estava doen-
te, e ido para Curitiba, onde ela tinha parentes. Não tive
nenhuma informação do Partido, nada, nada... Eu sabia
pelos jornais, por companheiros da célula (no banco, tí -
nhamos uma célula). Eles tinham a informação e a transmi-
tiam a nós. O rádio ainda era muito incipiente, não havia
televisão.
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1,V - O Estado Novo intensificou a repressão aos comu-
nistas. Qual a estratégia adotada pelo Partido na ditadura
Vargas? Como se articulou a resistência e como se
reiniciaram os trabalhos?

ARMANDO ZILLER - Acho que o Partido, no interior,
não chegou a ser muito atingido. A reação não se
aprofundou muito porque o Partido era fraco, a não ser
em capitais como São Paulo e Rio, onde havia setores
mais importantes do operariado. Aqui em N'tinas, o grupo
que mais funcionava era o de Juiz de Fora. Belo Horizon-
te era uma cidadezinha que ainda não tinha quarenta anos.
Quase não havia operariado aqui. e mesmo o exército,
parece que era só o W. Em Ouro Preto é que diziam
haver algum movimento, pois o Trifino Correia estava lá.
E como o 'l'rifino era da esquerda, então se pensava que
o batalhão todo era... frisos]

Aqui não houve manifestação maior, nem mesmo em Juiz
de Fora, com o Zúdio32 em atividade, embora lá estives-
se a sede da 4' Região. Não houve muita repressão.
Houve prisões, detenções... O próprio Trifino teve que
sair correndo por aí, muita gente se escondeu, mas houve
muita defesa também. Havia muitos comunistas que eram
maçons, na Maçonaria havia sempre uma solidariedade
muito grande. Benedito-"' mesmo, apesar do que se fala
dele, não era um homem rancoroso, nem perseguidor. Era
uma espécie de Juscelino, mais sério um bocado. Talvez
bebesse um pouco mais do que o Juscelino frisos].

Aconteceu até um caso engraçado. Um companheiro nos-
so, de Pouso Alegre, um homem muito popular, era fun-
dador e dono da rádio em que trabalhava. Essa rádio, na-
quele tempo, era um sucesso. Ele se chamava Orfeu Butti.
Era um cara muito simpático, foi eleito vereador pelo
Partido Comunista. Mas foi preso logo, porque lá havia
aquele Regimento de Cavalaria. Não tinha conversa, o
Comandante prendeu o Butti e o mandou para cá. Sei que a
cidade de Pouso Alegre se levantou, ou melhor, a elite. 0
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1	a casa do Bcraldo35 exigir sua libertação. João Beraldo,

que depois foi interventor, era o chefe político de lá e

Butti era amigo de todos, de maneira que o povo foi para

pertencia a uma família muito relacionada, muito grande.1	Um belo dia, o pessoal estava bebendo cerveja e resol-
veu ir para a casa do Beraldo. Eram todos muito boêmios.1 Foram para a casa do João Beraldo, que era um senhor
um pouco adoentado, e alguém disse: "O Butti tem que
sair, o Butti não pode ficar na cadeia aqui de Pouso Ale-1 gre!", O Beraldo ficou sem jeito, mas o pessoal exigia,
houve pressão, e ele acabou telefonando para o Benedi-
to por volta das duas horas da madrugada! O Benedito1 estava dormindo e ficou danado da vida: "Mas que diabo,
não posso mais dormir?!". E telefonou para o Chefe de
Polícia: "Vocês têm aí um preso de Pouso Alegre, um tal1 de Butti?". "Sim senhor". "Solta esse homem de uma
vez, que não posso mais nem dormir". Ele tinha esse es-
pírito. Era um homem liberal, de formação democrática.1 E preciso analisar o governo do Benedito, pois não foi
ruim. Além do mais, ele era um homem sensato, não era
rancoroso, não fazia inimigos. Sofria todas aquelas cam-1	panhas de deboche com muita grandeza, que às vezes
faltava até à Ui)N frisos].

1 Aqui em Minas, não houve perseguição, tortura brava, a
não ser quando um sujeito da polícia política foi morto a
tiros por um camarada que estava cercado. Ele não que-
ria matar, mas fugir. Matou um tira e feriu outro. Aí o
problema passou a ser de "classe": quando você pega um
homem da Polícia, os outros têm que olhar a defesa deles1 também. Esse sofreu: arrancaram todas as suas unhas, das
mãos e dos pés, a torquês. Perseguição de que eu me
lembro foi essa.1
LI" - Em 1938, o senhor se torna presidente do Sindicato

1	dos Bancários de Curitiba. Como foi o processo eleitoral?
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ARMANDO ZILLER - Fui eleito em dezembro de
1937, logo depois de ter sido decretado o Estado Novo.
Naquele tempo a gente dirigia o sindicato por três anos,
mas de ano em ano mudava a Presidência. Havia votação
entre os diretores e elegia-se um novo presidente a cada
ano. Acho que era isso. Fui presidente lá e isso foi bom.

LF - Os bancários que o elegeram já o reconheciam como
comunista?

ARMANDO zILLF;R - A mim? Não. Em Curitiba, eu
era conhecido apenas como cunhado de um grande pro-
fessor de música do conservatório...

HA - Como se deu o processo de sua escolha para com-
por a chapa?

ARMANDO ZI IA E R - Não houve muitas chapas, por-
que não era fácil ser presidente. Não havia vantagem al-
guma, imposto sindical, dinheiro: só o patrão tomando nota
e o sujeito sem qualquer chance de carreira no banco.
Ninguém disputava muito esses cargos. Quando veio o
Instituto dos Bancários, aí, sim, houve grande disputa para
escolher o delegado.

LF - Como foi o processo eleitoral do senhor em plena
ditadura de Vargas?

ARMANDO ZILLER - Todo o mundo logo classifica,
põe a etiqueta "fascismo" em tudo, mas não era propria-
mente fascismo. Era uma tendência fascista, estava mar-
chando para o fascismo. O Ewcrt mesmo dizia: isto não é
fascismo, é preparação para o fascismo, são as medidas
preliminares, amaciando o terreno. Mas nós já fomos logo
etiquetando de fascismo...

LF - Os integralistas fizeram uma grande manifestação
em 1938. O senhor se recorda dessa manifestação?
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ARMANDO ZILLER - Em 1937 o integralismo era le-
gal, nós é que já estávamos na ilegalidade. Em 1935 eles
apoiaram Getúlio e as medidas do Governo. O Getúlio
até se dizia inclinado a conduzir o País ao fascismo, em 1937.

LF - Mas, em 1938, eles também se revoltaram contra
Getúlio.

ARMANDO ZILLER - Sim, porque o Getúlio era mui-
to mais sabido do que eles. Com certeza! Havia muitas
pessoas com camisa verde espalhadas nas ruas. Era um
negócio que metia respeito e medo. No Sul, onde está-
vamos,eles faziam grandes passeatas. Em Curitiba, ha-
via muito integralista. Na Universidade, os professores
influíam. Muitos padres tinham inclinação fascista e al-
guns eram mesmo fascistas, por causa de Roma, da Itália,
de Mussolini. No Sul, havia os adeptos de Hitler, de um
lado, e os de Mussolini, do outro. Os alemães e os italia-I	nos formavam colônias muito poderosas e influentes.
Havia o Banco Italiano e o Banco Alemão Transatlântico,
por intermédio dos quais vinha muito dinheiro para oI	movimento político daqui, ao passo que nós não mantí-
nhamos relações com a União Soviética. Ainda não havia
banco soviético aqui para nos dar dinheiro [risos]. Circu-
lavam notícias de que recebíamos muito dinheiro de lá.
Há pouco tempo, o Hércules, que foi um alto dirigente
e deputado, denunciou que os soviéticos mantinham oI Partido aqui, cobrindo 80% das nossas despesas. Eu nun-
ca vi um tostão! A ajuda financeira que houve foi para o
sindicato, para o pessoal preso em 1964.

1	LF - O senhor veio de Curitiba para Belo Horizonte cm
1940. Trouxe a família toda?1	ARMANDO ZILLER - Viemos todos. O meu pai estava
muito doente, quase morrendo, e nós, em Curitiba, não1	tínhamos condições de ajudá-lo. Ele era professor no
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lzabelai 7 e dava aulas particulares, trabalhava dez ou doze
horas por dia. Um homem com onze filhos, ainda que,
naquela época, os onze já não estivessem mais debaixo
do mesmo teto. Mas uns sete ainda estavam em casa,
pequenos, sem ganhar nada.

1 F - O senhor foi morar com OS SCOS pais?

ARMANDO ZILUER - Vim para ajudá-los. Era muito
difícil fazer a transferência, mas a família já estava aqui,
juntei os atestados de doença de meu pai, alguns amigos
do Rio me ajudaram e consegui. Eu era novo no banco,
ganhava pouco, mas o salário - seiscentos mil réis - era
bom em relação ao dos empregados do banco em Belo
Horizonte, que ganhavam uns quatrocentos mil réis. O
fato é que fiquei morando com meu pai, podia ajudá-lo.
Ele melhorou da saúde, mas quase morreu: se o Dr. Davi
Rabelo-"' não chega depressa... Este era um grande mé-
dico, tinha um grande caráter. Foi presidente da ANL cm
Minas.

3	 !ÍT[L()
Li" - Em Belo Horizonte, como foi sua aproximação do
Sindicato dos Bancários?

ARMANDO ZILLER - Demorou bastante. Eu pedia
para entrar, mas não havia reunião, as assembléias não
eram convocadas. Eu dizia: "Não quero nada, só quero
dar um tanto por mês, para ajudar pelo menos com di-
nheiro". Mas o sindicato não abria as portas, porque esta-
va nas mãos de gente ligada à direção do Banco Comér-
cio e indústria, e a maioria dos associados era daquele
banco. Não é que o pessoal fosse todo ruim, havia muita
gente boa, mas o presidente do Comércio e Indústria era
o presidente do sindicato - o Dr. Cristiano Guimarães',
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um homem que tinha urna conversa interessante, pois não
era um banqueiro de bota e espora, mas um sujeito edu-
cado. E eu também agia como pessoa digna desse trata-
mento, de maneira que nos demos muito bem.

Eu trouxe uma guia de transferência de um sindicato para
o outro, porque naquele tempo havia essa possibilidade,
mas era preciso que a diretoria me reconhecesse como
sócio. Nem precisava de assembléia para isso. Mas eu
não tinha muita vivência e eles me diziam: "Na primeira
assembléia, vamos colocar o caso do senhor cm votação".
E não faziam assembléia. Se alguém propunha a convo-
cação da assembléia, a diretoria rejeitava. Por outro lado,
era uma fase brava do integralismo, havia muito choque.
O sindicato era dominado por católicos de direita.

LF - Voltando à política: em fins de 1941, início de 1942,
houve uma tentativa de reorganização do PCB em Mi-
nas, e consta que João Amazonas41) teria sido designado
para isso. Qual foi a real participação de João Amazonas
nesse processo?

ARMANDO ZIILER - Quando vim para Belo Horizon-
te, em abril de 1940, fui procurar o Partido. Já havia es-
tourado a Segunda Guerra e eu queria ver que movimen-
to havia quanto à guerra contra o nazismo. A União Sovi-
ética não estava ainda envolvida diretamente, e muito
comunista achava que era briga de capitalista, mas o nos-
so interesse maior era que a União Soviética continuas-
se. A União Soviética era pela paz e tínhamos interesse
em que não houvesse mortes por lá. O problema é que o
nazismo, na nossa visão, era um perigo não só para esse
ou aquele país, mas para a humanidade. O Brasil também
não estava envolvido, mas o patriotismo nos levava a
envolvê-lo, porque era preciso fortalecer as posições da
luta pela democracia no mundo inteiro, até mesmo para
salvar os próprios democratas na Europa e em outros lu-
gares. "Os homens estão lá lutando pela democracia, e
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A última reunião para a greve foi em minha
casa. Eu estava casado, ganhava muito
pouco, e não tínhamos nada lá em casa

para servir. Vieram dois ou mês
companheiros de São Paulo e do Rio e

passaram a noite lá em casa.
De dez horas da noite até as seis e meia da
manhã, discutimos tudo. Fizemos o plano
geral da greve. Coitados: trabalharam a

noite inteira sem tomar urna xícara de café
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nós aqui não estamos fazendo nada? Não é possível!" Até
o Carlos Drummond de Andrade se manifestou, com seus
versos, entusiasmado.

LF - E João Amazonas veio para Belo Horizonte...

ARMANDO ZILLER - O João veio pelo seguinte: de
vez em quando, depois da Aliança Nacional Libertadora,
havia aqui uma repressão maior ao Partido. O Amazonas
veio do Norte com o Pomar". Depois veio o Oliveira,
que ficou hospedado na minha casa. Ele foi vereador no
Recife, pela União Operária e Camponesa, e mais tarde
foi um dos dezoito deputados federais do Partido.

Antes do Amazonas, veio um camarada também para nos
reorganizar. Acho que seu nome era Barros - não sei se
era nome ou codinome. (Quando o Partido foi legalizado,
ele se elegeu vereador no Rio de Janeiro) Era muito co-
rajoso, mas muito pouco político e foi localizado pela po-
lícia. Os policiais descobriram o barraco onde ele morava
e foram prendê-lo, mas não estavam muito preparados
para esse tipo de luta. Ele estava sentado à porta do bar-
raco, de tamancos. Disseram: "Está preso". "Então, muito
bem, o senhor deixa eu entrar para me vestir". "Pois não,
vai lá". Ele entrou, pegou o revólver e caiu fora pelos
fundos.

Depois a polícia localizou o Barros de novo. De noite,
cercaram a casa, mas, desta vez, não falaram corri ele.
Deram logo voz de prisão. Ele olhou para cá, olhou para
lá, viu que estava cercado. A noite estava escura, e o jei-
to que ele achou foi dar um tiro para os espantar, pois não
sabia quantos eram. Mas ele deu um tiro e matou alguém,
um cara vestido de terno claro, o único que aparecia na-
(fuela escuridão. Matou um e feriu outro, que também
estava com um terno claro. Aí, fugiu. Ao saltar pelos fun-
dos, destroncou o pé e não pôde correr mais. Embrenhou-
se por um bosque, mas a polícia foi atrás com cachorro,
lanterna, etc. e ele não pôde ir muito longe. Quando veio
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a luz do dia, foi preso. Aí a polícia quis se vingar do pri-
meiro vexame, da morte do companheiro, do ferimento
do outro... - foi um caso tremendoV2.

Depois do Barros vieram outros, sempre seguindo a mes-
ma trilha, até que o Partido mandou o João Amazonas.
Era preciso que alguém viesse para ver o que restou, reu-
nir os cacos e recompor de novo o vaso. Não sei se o
Amazonas veio com outras orientações ou ele mesmo teve
mais sabedoria.

LF - O senhor teve algum contato pessoal com ele?

ARMANDO ZILLER - Convivi com ele muito tempo.
Aliás, eu já tinha ligação com algumas pessoas amigas do
papai, por causa da Maçonaria. Ficou provado que eu era
um elemento sério, senão não contatava com o Partido
naquela época, por medo de infiltração policial.

O Amazonas era guarda-livros. Pelo jornal, encontrou uma
empresa de móveis na rua Caetés. Foi lá, apresentou-se
- tinha documentos: certidão de boa conduta, carteira de
identidade, etc. - e fez uma demonstração. Tinha uma
boa letra, e o sujeito o contratou. Ele ficou trabalhando lá
uns dois ou três meses. Ia aos domingos à igreja, assistia
à missa na Igreja de São José. Subia aquelas escadas bem
devagarzinho, para que todo o mundo o visse: "Eu já vi
aquela figura subindo a escadaria da Igreja de São José..."
/risos] Assistia à missa, voltava. Não participava de coisa
alguma.

Nesse período, o Brasil foi atacado. Seis navios foram afun-
dados. Muita gente morreu. Aqui mesmo, em Belo Hori-
zonte, havia parentes de pessoas que morreram. Então,
fizemos o primeiro movimento com os sindicatos e os es-
tudantes. Fizemos uma grande passeata, da qual não par-
ticipei, exigindo que o Brasil respondesse a isso. Aquela
manifestação foi bonita, teve repercussão, os jornais CO-
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rncçaram a falar sobre o assunto, principalmente o Estado

I
de Minas, que teve uma boa posição. No Rio, fizeram a
Comissão Bancária de Ajuda aos Combatentes, que já
estava preparando o pessoal para ir para o Nordeste de-
fender as costas do Brasil. Não era ainda para ir à Europa.
Começamos a juntar cigarros para os soldados do Nor-
deste. Foi esse o primeiro movimento no sindicato daqui.1
LF Bem, falávamos de João Amazonas. Ele arrumou
emprego, passou a freqüentar a missa...

ARMANDO ZILLER - Depois de estar trabalhando uns
três meses com uma função normal, um operário, um ho-
mem que tem a sua religião, ele começou a namorar uma
moça. Alugou um quarto na casa de um senhor que era
parente do Alkrnin 4? - o Alkmin era diretor da Penitenci-
ária de Neves. Então, o Amazonas estava na casa do pa-
rente do Alkmin, sua situação era perfeitamente legal e
ele não fazia movimento algum, não procurava ninguém,
ao contrário de todos os que vinham do Rio para reatar
essas ligações e que procuravam justamente aqueles co-
munistas antigos, conhecidos da polícia, como o Crispim
- os "trombudos", corno nós os chamávamos.

LF - Por que "trombudos"?

ARMANDO ZILLER - Não sei bem por que lhes da-
vam esse apelido. Acho que porque eram diferentes de
todo o mundo. Eram desses comunistas que dizem: "Es-
tou careca de exercer este cargo". O pobre do Crispim
era um bom sujeito, tinha uma barbearia perto do Cine-
ma Glória, na Avenida Afonso Pena. 'ibdo comunista que
chegava a Belo Horizonte ia à barbearia do homem para
uma conversa. Inclusive a polícia tinha sempre alguém
por ali, e todo o mundo sabia. Qualquer cara nova que
procurasse o Crispim, não era para fazer cabelo nem bar-
ba: era para conversar e reativar... Então, era fácil para a
polícia: "Olha, tem um novo sujeito aí". Seguia-o e aca-
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hava verificando que ele tinha vindo para rearticular o
movimento. Então, era o Crispim, o Leonardo, que era
padeiro, o Gamaliel... Eram tipos assim, três ou quatro
que já eram fregueses do Departamento de Polícia Soci-
al. Diziam: "Pronto, está preso". Davam uma surra no
sujeito e o mandavam embora.

O Amazonas veio do Norte, não era conhecido, era ape-
nas um guarda-livros que não tinha atividade política al-
guma.

Depois de uns três meses é que procurou a ligação que
ele tinha: "Vamos largar esses antigos, pois eles são mui-
to conhecidos e a polícia os está vigiando". Então, ele foi
procurar o Afonso Bicalho 44 , um grande cabra, que ele
veio a conhecer através de outro bancário, o Rosalvo,
que veio do Rio perseguido cm 1935. O Lisboa também
veio, parece que um pouco mais tarde - é um dos gran-
des elementos na nossa história, cujo nome ninguém mais
recorda. O Manuel Pires veio depois para cá, também. I
foram ficando.

O Amazonas trabalhou com paciência. Por exemplo: lia-
via o velho Miiitão, que era cozinheiro e foi dirigente do
Sindicato de Garçons e Cozinheiros de Bares, Restau-
rantes, Hotéis e Similares - nesses "similares" devem
estar incluídos os bordéis e coisas desse tipo [risos]. Era
um dirigente antigo, sofrido, muito bom e competente.
Era um homem de cor, mas tinha instrução, o que na épo-
ca era meio raro, ainda mais por ser ele um cozinheiro.
Ele lia, sabia discutir política, etc. Havia um outro, o pa-
deiro Leonardo, um daqueles companheiros antigos, mas
muito radical. O Amazonas dizia: "Mas o Lênin também
era radical". "Eu acho que não - eu respondia -. Se o
Lênin fosse radical, não teria feito a NEP4Ó.

Esse Bicalho era funcionário antigo do Banco Hipotecá-
rio, homem muito respeitado, apesar de ser conhecido
como comunista. Era um grande profissional, muito com-
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petente na escrituração bancária, entendia de banco como1 pouca gente, e precisavam dele. Houve casos em que
eles o apertaram, e o próprio banco interveio: "Deixa
esse moço solto, vamos cuidar para que não faça nada1 contra vocês, mas nós precisamos do trabalho dele".
O capitalismo é assim: se aquilo estiver prejudicando
os lucros...

O meu irmão Adc!chi também era bancário. Ele trabalha-
va no Hipotecário nessa época. O Bicalho e o Adeichi se
conheceram no banco e se davam bem, conversavam
muito. O Adelchi, que é muito extrovertido, falou: "Olha,
tenho um irmão..." - e começou a contar garganta a meu
respeito. "Ele foi presidente do sindicato cm Curitiba,
fez greve em Santos...". Não eram mentiras, mas não havia
razão para pôr tanta medalha no meu peito, pois eu não
tenho peito tão largo assim. E o Bicalho pensando:: "Esse
cabra não merece muita fé".

Por via das dúvidas, mandaram verificar em Santos e con-
firmaram os fatos. Assim, a pedido do Bicalho, aceitaram
levar o Amazonas lá em casa. Eu morava na Rua Espírito
Santo. Conversamos longamente, confirmei certas coi-
sas, mostrei outros detalhes que eles confirmaram tam-
bém, alguns nomes que estavam ligados à gente do Parti-
do cm Santos, e fui me entrosando com o Amazonas.

Daí a uns quinze dias ele voltou, não manifestando muita
pressa de vir logo no dia seguinte. Deixou passar um cer-
to tempo para fazer a próxima visita, uma maneira muito
correta de trabalhar e que precisávamos aprender. O fato
é que fizemos muita coisa aqui. Em muito lugar onde o
Partido era maior, não conseguiram. Para isso, inclusive,
contribuiu muito a guerra.

O Governo estava precisando de apoio popular e estáva-
mos aqui para ajudá-lo na guerra contra o nazismo. Nun-
ca e em lugar algum houve condições tão extraordinárias
para a ilegalidade. Nós nos reuníamos na nossa sede ofici-
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ai. e depois na Associação Comercial, na Avenida Afonso
Pena. Lá iam os "trombudos", mas não éramos
"crombudos". Ninguém conhecia a gente como comunista.

Depois do Amazonas veio o Arruda Câmara", um cabra
bastante desenvolvido, uma grande inteligência. Natu-
ralmente, como isso foi no período stalinista e ele era
dirigente, tinha aqueles métodos rompantes. Comigo
nunca houve problema, sempre nos demos muito bem.
Agora, ele era exigente. Se marcava algo, por exemplo,
para três e meia, não podíamos chegar às três e vinte e
nove, nem atrasar um minuto, porque ele estrilava. Está-
vamos em guerra e, imagine você, um minuto parado na
esquina era um perigo. Tínhamos que ser muito pontu-
ais. O próprio Partido marchava. Era uma coisa assim um
pouco forçada, não consciente, porque o Partido era mui-
to atrasado, não se podia esperar a consciência chegar,
pois a guerra acabava antes /risos/.

LF - Nesse esforço de guerra, o senhor se tornou secre-
tário da Sociedade Amigos da América. Como foi isso?

ARMANDO ZILLER - A Sociedade Amigos da Améri-
ca veio com o Virgilinho, que era muito amigo do Ge-
neral Rabelo49 e de outros altos funcionários do Banco
do Brasil no Rio. No Banco do Brasil havia sido fundado
o Comitê Contra o Eixo Roma-Berlim-Tóquio. Era uma
associação muito ampla, não tinha nada a ver coro os co-
munistas. Todo o mundo que fosse contra o Eixo podia
entrar. Criei uma seção desse comitê aqui cm Belo Hori-
zonte.

Quando a União Soviética foi invadida, o próprio Churchill
fez um discurso dizendo que era preciso apoiá-la. Então
pensei: "Quem vai me prender porque estou apoiando a
União Soviética? Sou a favor do Churchill e acabou-se".
Estávamos muito bem amparados e fizemos muita coisa.
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Formamos a Sociedade Amigos da América e realizamos

I
a eleição da sua diretoria na Sociedade Mineira de Enge-
nheiros. Distribuíram-se os cargos, não havia massa para
votar, não havia plenário, era só o grupo de fundadores,I entre os quais se dividiram as tarefas. O presidente ficou
sendo o Cândido Naves", que não tínhamos posto na
presidência. Acontece que o Virgilinho era muito amigoI	dele e disse que seria interessante ele ficar na presidên-
cia, pois era uma figura importante, era professor e presi-
dente do Banco Comércio e Indústria. Então, aceitamos,I embora alguns dos mais duros achassem que esse homem
não valia nada, era anticomunista. Mas não se tratava de
ser anticomunista, e sim de ser antifascista.

LIA - Havia alguma orientação do Partido para que os
comunistas participassem desse esforço de guerra?

ARMANDO ZILLER - Sim, isso foi uma resolução do
Partido! E se ele não fizesse isso, nós íamos cobrar dele:
"Como é que é? Há uma guerra contra o nazismo, em
que está morrendo gente, e nós não vamos fazer nada?".

Aliás, a força ativa que mais movimentava a massa éra-
mos nós, pois não havia outros partidos. Nem o PTB existia
ainda. Nós é que éramos a força, junto com os estudan-
tes. A União Nacional dos Estudantes desempenhou tam-
bém um papel extraordinário, sempre com gente nossa lá
dentro. Ela seguia a mesma orientação nossa. Não é que
uns estivessem obedecendo a outros. Estávamos defen-
dendo naturalmente os mesmos interesses: as Nações
Unidas. Diziam que estávamos obedecendo aos Estados
Unidos, na época, pelo fato de usarmos o distintivo da
Sociedade Amigos da América. Falavam que os dizeres
não estavam completos, que estávamos defendendo a
América do Norte. Bom, que nós estávamos defendendo
a América, sobre iSSO não havia dúvida nenhuma.

I.F - Nessa época houve também o iWanzfesto dos
;1iinefros.
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ARMANDO ZILLER - Ah, o ;líanikvlo do.ç Mineiros!
Vocês conhecem o seu texto? Não vejo nada no Manifesto
dos Mineiros que a gente não pudesse aprovar. E nunca
escondi essa opinião, pois nunca fui muito sectário. Todo
o mundo estava em guerra, o movimento tinha que ser
amplo.

O Getúlio estava propenso aos nazistas e até fez um dis-
curso a bordo de um navio 5' dando a entender que esta-
vam soprando novos ventos e que era preciso o Brasil se
colocar no curso da História. Mas é claro que ele falava
da Alemanha e das nações novas que estavam despon-
tando, e não da União Soviética. Imediatamente veio a
reação, os Estados Unidos também reagiram, e então veio
a outra interpretação: o discurso não foi bem assim... O
chefe da propaganda do Getúlio, o Lourival Fontes, era
uma cabeça. Era casado com a Adalgisa Néri, uma poeti-
sa de muito valor. Eles sabiam escrever e interpretavam:
"Não, o discurso não foi esse. O Getúlio não falou bem
assim. Estão entendendo mal". E o Getúlio, com seus
atos, foi demonstrando realmente que não era aquilo. Ele
virou. Quando a opinião pública se manifestava com for-
ça, o Getúlio não reagia, não enfrentava: procurava
assimilá-la, o que é próprio do estadista. E foi isso que
ele fez.

O Manifesto dos Mineiros foi um evento histórico muito
bonito. Aquilo foi um primeiro chamamento para a demo-
cratização, com Minas de novo à frente dos acontecimen-
tos políticos. Na época, ele foi muito combatido pela di-
tadura, mas produziu um grande efeito. Tempos depois,
os próprios autores do manifesto, parece-me, se desinte-
ressaram dele e das idéias que defendiam, quando passa-
ram a participar do Governo [risos]. Eu mesmo tive opor-
tunidade de lembrar a eles depois: "Isso, aliás, está no
Manifesto dos Mineiros, que os senhores preferem não di-
zer, mas assinaram", frisos! Era um gelo. Não ofendia
ninguém, mas...
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LI: - Na Conferência da Niantiqucira, em agosto de 1943,
o PCB divide-se frente à questão da guerra e da política
em relação ao Estado Novo. A corrente liderada por Caio
Prado Júnior propõe a luta simultânea contra o fascismo
externo e o fascismo interno: a de Fernando Lacerda52,
Paulo e Pedro Mota Lima, a união nacional em torno de
Getúlio e a extinção do PCB: e a corrente que se forma
em torno da Comissão Nacional de Organização Provisó-
ria - CNOP - é favorável à união nacional para o esforço
de guerra, com apoio a Getúlio, mas sem a dissolução do
PCB - tese que acabou prevalecendo. Qual a posição
particular do senhor nessa questão?

ARMANDO ZILLER - Eu acompanhava o Amazonas,I	que estava com a CNOP e era meti contato com a dire-
ção do Partido.

E-IA - Dentro do PCB não houve reações à linha adotada
pela Conferência da Mantiqucira, devido às perseguições
sofridas anteriormente pelos comunistas?

ARMANDO ZILLER - Acho que não. Naturalmente,
havia pessoas que não estavam de acordo, mas não reagi-
ram a ponto de sair do Partido. Na verdade, as que saíram
já estavam fora do Partido desde o começo. Quando a
CNOP foi fundada, criaram o Comitê de Ação Direta, se
não me engano. Era para ir direto, atacar sem saber quem
tinha mais força. Era avançar e jogar bomba: "Se a guerra
é contra o fascismo, não é preciso ir ao exterior: vamos
lutar aqui mesmo".

Eles não sabiam bem o que é fascismo. O Getúlio não
chegou a ser fascista; ele era mesmo é getulista frisosJ.
Tanto que, quando ele viu que o fascismo estava perdido
e que os interesses do getulismo não eram aqueles, to-
mou outra posição. O que era dialético também.

LF - Nessa mesma época, o senhor participou do movi-
mento dos bancários a favor do alistamento de voluntá-
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rios para a guerra. Consta que o senhor presidiu uma reu-
nião da Comissão de Assistência ao Bancário Convoca-
do, no Clube dos Bancários. O senhor pode nos falar um
pouco dessa experiência?

ARMANDO ZILLER - A Comissão de Assistência ao
Bancário Convocado começou com o movimento dos ci-
garros para os soldados do Nordeste e depois se tornou
permanente.

O sindicato fez uma lista de contribuições e em cada ban-
co pusemos um camarada encarregado da lista. Foi arre-
cadado quase um conto de réis, na primeira, o que foi
até muito, porque cada um só podia pagar um maço de
cigarros.

LF - O senhor já estava no sindicato?

ARMANDO ZILLER - Estava, mas ainda não era presi-
dente. Tinha havido eleição, houve uma única chapa, e
fomos vitoriosos. Não houve reação contrária, só que pas-
sou um ano ou mais e o Governo não reconhecia a
eleição. Enquanto o Ministro do Trabalho (Marcondes
Filho) não a homologasse, não podíamos ser empossados.
Não negavam nem aprovavam: estavam 'estudando"...
Havia um tal atestado de ideologia e uma porção de coi-
sas que precisavam examinar. Nessa época, o Job
Campolina de Sá54 era o presidente do sindicato e nos
deu todas as possibilidades de fazer esse trabalho. Con-
vocou-nos para trabalhar com ele, em conjunto com a di-
retoria do sindicato. Não era contra nós.

1-lavia um bancário chamado Cruz - não lembro o Primei-
ro nome dele - do Banco de Londres. O gerente lhe dava
certa facilidade para participar do movimento, porque a
Inglaterra estava muito interessada num apoio maior para
a guerra. Aí, esse moço fez um pedido por escrito e arran-
jou assinaturas de todos os lados. Era muito difícil, por-
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que o número de bancários associados era pequeno. A1 maioria era do Banco Comércio e Indústria, que exercia
unia pressão muito grande, e os mais temerosos não assi-
navam. Com a guerra, porém, era impossível eles conti-
nuarem naquela posição um pouco estúpida, contra o es-
forço de guerra. Estavam traindo a Pátria. Explorou-se
bem esta situação.

E havia ainda o seguinte: tudo era difícil e o Ministério
ainda punha uni bocado de travas. Todos que assinavam
tinham que comparecer à assembléia. Mas o sindicato não
tinha verba para pôr cadeiras suficientes no salão. Então,
resolvemos juntar dinheiro, alugamos as cadeiras e bota-
mos na sede do sindicato. "E agora, o que é que falta? A
luz está ligada, está tudo muito bem, vamos comunicar à
Delegacia do Trabalho". Comunicado o delegado, e es-
tando o Governo em esforço de guerra, tiveram que fa-
zer a assembléia.

HA - Em novembro de 1944, foi realizado aqui em Mi-
nas Gerais o Primeiro Congresso Trabalhista, que teve
como tema central o apoio à política de guerra do Gover-
no contra o Eixo. O senhor, que participou das comissões
e foi o relator dos anais desse congresso, lembra-se dos
fatos que marcaram o evento, da sua organização, da sua
articulação e dos seus temas principais?

ARMANDO ZILLER - Lembro-me mais ou menos, par-
ticipei desde o começo.

Foi em Belo Horizonte, na Assembléia Legislativa, na
antiga Casa d'Itália, na Rua Tamoios. Já derrubaram aquc-
)c prédio, eu fiquei com muita raiva. O Brasil declarou
guerra à Itália e confiscou os bens da Coroa italiana.
Fizemos ali o congresso, com a ajuda do Governo Es-
tadual.

O Estado Novo já tinha sete anos, era muito importante
que houvesse uma manifestação democrática no Brasil,
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um pronunciamento do proletariado. O Brasil tinha en-
trado na guerra e parecia um outro país. A guerra modifi-
cou completamente a política do povo e toda a História
do Brasil. As tendências da classe dominante eram pró-
Eixo. De repente, houve uma virada. Vimos que havia
possibilidade de se lutar pela democracia, e era preciso
que o povo fizesse alguma coisa para que o Governo se-
guisse essa nova orientação. E o povo trabalhou. Houve
grupos e forças aqui no Brasil que fizeram muita coisa
pela vitória das Nações tinidas, desde o começo. Não o
Governo, pois não há dúvida de que muitas pessoas que
ocupavam posições importantes tinham reconhecida in-
clinação pró-Eixo. Não preciso ficar citando nomes, não
é meu papel.

Em Minas, apesar do que se dizia, havia a possibilidade
de se fazer alguma coisa, porque o governador, Dr. Bene-
dito Valadares, não era um verdugo, um homem de "maus
bofes", como se diz na gíria. Era um cidadão mineiro, um
político do velho PSD, do PRM antigo, que deu grandes
vultos à nossa História. A gente costuma desfazer um
pouco da História de Minas, mas ela é muito rica, produ-
ziu alguns dos maiores estadistas que o Brasil teve, casos de
João Pinheiro e Raul Soares, por exemplo.

O Secretário da Educação, eu me lembro bem, era o Dr.
Cristiano Machado56 , um homem muito liberal. Era liga-
do à família Melo Franco, muito amigo do Virgílio e do
Afonso Arino557 . O irmão dele, o Comandante Otávio
Monteiro Machado, era também uma grande figura. O
Cristiano era um homem democrata e, como Secretário
da Educação, se revelou mais democrata ainda. A sua
posição era clara: o que podia ele fazia em defesa da de-
mocracia, da aproximação com os países democráticos,
da luta contra o nazismo, mesmo que o Governo manti-
vesse a neutralidade.

Quando fundamos a Sociedade Amigos da América, o Ge-
neral Manoel Rabelo Mendes veio dar posse à primeira
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diretoria: Cristiano Machado foi ao Palace Hotel fazer-I	lhe uma visita pessoal. E uma atitude interessante e tem
uma importância muito grande, não?

Além disso, JK era o prefeito de Belo Horizonte, o que
foi muito importante. Houve um almoço na Feira de
Amostras, onde o Juscelino, como Prefeito, fizera o pri-
meiro restaurante popular. Ele ofereceu esse almoço e
compareceram várias pessoas do Governo Estadual. O
Lucas Lopes` esteve lá, era um homem de grande pres-
tígio, além de um grande técnico.

1-IA - O congresso teve alguma repercussão?

ARMANDO ZILLER - Os jornais não deram grande di-
vulgação. Mas o fato é que as condições eram boas. O
Valadares imediatamente aceitou a idéia do congresso, por-
que ele queria uma manifestação popular. Desde o começo
ele foi meio contra o Estado Novo, naturalmente não a ponto
de abandonar o seu cargo de governador, mas não aceitava
esse negócio de interventor. Ele dizia: "Eu aceito o cargo,
mas tenho de ser governador, fui eleito".

Ele apoiou o congresso, tivemos todas as franquias e li-
berdade. Nossos debates não foram censurados, nem fo-
mos convocados para dar explicações. Éramos inteiramen-
te livres, quando, no Brasil, no Estado Novo, não se po-
dia falar, não havia liberdade. O Benedito instalou o con-
gresso. E foi tudo assim publicamente, porque estáva-
mos defendendo o Governo cm luta contra o nazismo.
Isso era o fundamental. A UDN é que vinha com esses
negócios assim... Ora, o importante era combater o inimi-
go da pátria, que estava aí, o nazismo. Os inimigos da
humanidade, aliás.

E-IA - Como foi a participação dos bancários no congres-
so? Parece-me que o senhor, na época, ainda não era presi-
dente do sindicato dos bancários.
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ARMANDO ZILLER - No sindicato dos bancários foi
onde mais trabalhamos. O Job Campolina, presidente do
sindicato, também era funcionário do Banco de Londres,
por isso havia mais liberalidade: a Inglaterra estava intei-
ramente dentro daquela batalha, naquele tempo até sozi-
nha, coitada. Por isso foi mais fácil.

Trabalhadores de outros sindicatos também aderiram, vá-
rios sindicatos participaram, apesar de não haver ainda
muito entrosamento entre eles. Os comunistas faziam um
bom trabalho nesse sentido, porque havia comunistas cm
todos os lugares, em muitos sindicatos. Eles ajudaram mui-
to a manter as comunicações entre os sindicatos do País
inteiro, cm defesa da democracia e contra o fascismo. O
que unia todo o mundo era a luta contra o fascismo. Não
se falava em outra coisa.

O discurso do Juscelino, no almoço que a Prefeitura deu
aos congressistas, foi um sucesso! O Juscelino era um gran-
de orador, um homem liberal, um democrata mesmo. Ele
não aceitou o Estado Novo. Passou um período difícil,
teve até dificuldades financeiras, mas não aceitou cargo
algum. Eles lhe ofereceram a Prefeitura de Belo Hori-
zonte desde o começo, mas ele sempre recusou: "Não
quero, não vou apoiar isso". Era Deputado Federal, foi
destituído, mas não aceitou. Só depois que o Governo
começou a tomar algumas posições... não digo a favor,
mas de simpatia com as forças antinazistas, foi que ele
começou a participar e aceitou a Prefeituras9. E o seu
discurso foi corajoso, avançado, indicando que as condi-
ções eram melhores do que a gente imaginava.

Eu me lembro de umas frases, que mais tarde tive
oportunidade de repetir para ele numa reunião de parti-
dos na sede do ISD. Eu falava com ele que eu estava
abusando um pouco, ao citar, em alguns comícios, uma
frase dele sobre o novo mundo, as forças que estavam
surgindo, o proletariado. E outra, a respeito de Lênin...
Olhem só o que ele falou: "Como dizia l.,ênin, o grande
apóstolo do mundo moderno" - virou-se para a cozinha
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do Saprcs -, "todo cozinheiro deve saber dirigir o Es-
tado". Perguntei-lhe: "Agora o senhor não repete mais
aquela frase do Lênin?". "Não precisa! Agora tenho
liberdade para dizer essas coisas em toda parte". Era
um homem assim.

Quem fez o congresso não foram os comunistas. Nem1	aparecíamos como tais, nem era esse o propósito. Nossa
intenção era unir forças para que o Brasil reagisse contra
o nazismo e a democracia vencesse no mundo inteiro. UmaI	coisa conseguimos fazer: um bom trabalho. Para as forças
que tínhamos aqui, foi até um trabalho digno de nota.

I O movimento tinha tanta receptividade que fundamos o
comitê para a campanha pró-combatentes ou alguma coi-
sa assim, não me lembro mais como era. Sei que a sede

I
das reuniões era na Associação Comercial. A presidente
eleita foi a D. Julieta Guimarães Macedo, irmã do Dr.
Antônio Mourão Guimarães 60 , casada com o Dr. JosafáI Macedo". O Simão Viana da Cunha Pereira e eu éramos
os dois secretários.

Nessa época, Juscelino Kuhitschek convidou, para
fazer um conjunto arquitetônico em Belo Horizonte, um
comunista hoje conhecidíssimo, mas que, à época, era ape-
nas um jovem arquiteto, Oscar Niemever.

I	ARMANDO ZILL1R - Ele já era conhecido como Co-
munista, mas sua atividade como arquiteto é que prepon-
derava. Todo o mundo o conhecia como arquiteto.

Ll' - O senhor o conheceu pessoalmente?

ARMANDO ZILLER - Não, naquela época ele estava
muito lá em cima e "vo era muv pequeno para ser feliz",
como dizia urna canção argentina frisos/. Não tive conta-
tu algum com ele, nem com o Portinari.
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Para falar com franqueza,
eu nem queria, porque nunca me havia

metido nisso e tinha medo de uma câmara
de deputados. Aqueles homens de casaca,

aqueles bigodudos, os coronéis, aquela coisa
toda, e um comunista chega lá no meio.

Pensei: "Vou ser estraçalhado".
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1 LF - E houve alguma repercussão por Juscelino ter con-

vidado dois comunistas?

ARMANDO ZILUER - Não, porque os homens eramI	competentes mesmo frisos]. O Niemeyer e o Portinari
eram conhecidos mundialmente como grandes artistas.

LE - A Igreja de São Francisco, na Pampulha, no entan-
to, não foi reconhecida imediatamente.

ARMANDO ZILLER - Dom CahraI 62 , que era o Arce-
bispo, não aceitava o projeto, porque o Niemeyer era co-
munista e a pintura dc> Portinari estava muito fora dos
parâmetros da Igreja Católica.

LF - O senhor chegou a visitar a Pampulha, nessa época,
para ver como andavam os trabalhos? Não teve curiosi-
dade?

ARMANDO ZILLER - Não, pois nem condução havia
para lá. Depois é que o Juscelino pôs um bonde, que era
uma lástima, levava mais de uma hora até a igreja. Era
uma linha só e, no meio, havia um desvio: ali um bonde
esperava o outro. Era um troço de roça mesmo frisos!.

E-IA - Em 1945 o senhor foi eleito presidente do Sindica-
to dos Bancários. Como foi a campanha, a articulação da
chapa? Houve pressão contrária?

ARMANDO ZILLER - Na verdade foi difícil, porque o
sindicato não tinha muita vida, estava mais ou menos mor-
to. Fazer a eleição já foi difícil. Os ventos começaram a
soprar do Leste, a guerra tomou um certo rumo, o Brasil
foi torpedeado também - já estávamos cm guerra contra
o fascismo. Ainda não haviam sido enviadas tropas para a
Europa, mas a guerra já fora declarada. Por isso, foi mais
fácil exigir a eleição, e também porque a turma do Co-
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niércio e Indústria, ligada aos banqueiros. se afastara, no
tinha o mesmo poder.

O Job Campolina, que era o secretário, assumiu a Presi-
dência, porque o presidente pedira demissão e, de acor-
do com o estatuto, o secretário devia assumir. O Campoliria
se comportou muito bem, com muita dignidade, indepen-
dência e critério. Concordou em fazer a campanha do ci-
garro para os soldados brasileiros que tinham ido para o
Nordeste. Foi uma coisa que empolgou. Fizemos uma
assembléia no sindicato para a entrega dos cigarros, en-
caixotamos e mandamos para o Nordeste. Escolhemos o
cigarro Liherrv, por causa do nome. Não importava se a
marca era boa ou não: tinha que ser Liberiy /risos]. E fize-
mos uns dísticos "Aos combatentes pela democracia,
pela pátria, Nordeste" - para dar um cunho político e não-
partidário à campanha. A assembléia era no último andar
do Banco de Minas Gerais, na esquina da Rua Carijós
com a Rua Espírito Santo, e foi muito concorrida, O Go-
vernador Benedito Valadares naturalmente não iria a uma
assembléia dessas. Mas sua senhora, uma pessoa muito
distinta, foi receber os cigarros cm nome da LBA.

O movimento foi muito legal, muito amplo. Havia gente
que não apoiava o Governo, nem o Benedito, mas apoia -
'a a nossa participação na guerra. Mesmo o Pedro

Aleixo65 , o Mílton Campos" e outros chegaram a se pro-
nunciar em várias ocasiões. Eu me lembro também da
presença do General Bragança, que era o Comandante
do CPOR.

HA - Quando o senhor começou a pensar na campanha, ou
seja, em disputar a presidência do sindicato dos bancários?

ARMANDO ZILUER - Eu sempre mc interessava. Eu
não ambicionava cargo político, mas se quisessem me co-
locar em um cargo sindical, eu aceitaria, como sempre
aceitei.
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No sindicato, porém, não havia tradição propriamente dita,
não havia formação de quadros, porque quase não havia
movimentação. Alguns elementos que se destacavam, nós
os fomos reunindo em torno dessa campanha para os sol-
dados. Isso foi o começo. Em vários bancos apareceram
pessoas interessadas em ajudar os soldados, outros ban-
cários foram convocados também, e em torno deles se
concentrava nosso trabalho. E assim fornos vendo que
havia possibilidade de se fazer uma boa diretoria com os
que tinham uma coisa em comum: a luta contra o nazis-
mo. Eram antifascistas.

1 I - O ponto comum foi essa relação?

ARMANDO ZELLER - Todos os que estavam trabalhan-
do contra o fascismo apareceram e seus nomes foram lem-
brados para compor uma chapa. Nem todos aceitaram, é
verdade, também não caberiam na chapa, mas fizemosI	uma boa chapa, escolhendo em cada banco um elemen-
to. Tivemos o critério de ter um representante, pelo me-
nos, dos grandes bancos. Não eram, como antigamente,1	todos do mesmo banco. Pensávamos: "Vamos ver se fa-
zemos uma chapa representando a força dos bancários".

1--IA - Houve disputa com outra chapa?

ARMANDO ZILLER - Não houve outra chapa. Nem
havia como, pois ninguém conhecia ninguém. O único
movimento que houve foi esse. O antigo grupo, de qual-
quer forma, viera trazendo o sindicato até então. Podiam
até tê-lo fechado, e teríamos que começar tudo de novo.
Assim, eles tiveram algum mérito, não vamos dizer que
não. Não havia muita experiência. O empregador tinha
uma certa preponderância sobre muitos deles, mas não
sobre todos, de maneira que foi possível abrir brechas e
conseguimos fazer alguma coisa.
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IA - E a campanha? Nesse grupo puderam ser encontra-
dos outros pontos comuns ou houve divergências?

ARMANDO ZILLER - Divergências não houve porque
o ponto comum era a guerra, a vitória das Nações Uni-
das, da democracia, e a derrota do fascismo. Agora, tínha-
mos também campanhas próprias, reivindicações sociais.

HA - O ponto político era a luta contra o Eixo?

ARMANDO ZILLER - E a marcha para a democracia,
que já havíamos iniciado. Haveria eleições, estávamos
apoiando esse movimento democrático e, principalmen-
te, a participação do país na guerra; em segundo lugar, as
reivindicações dos trabalhadores cm geral e dos bancári-
os cm particular. No centro de tudo, a marcha do Brasil
para a democracia, pois, se estávamos lutando pela de-
mocracia no mundo inteiro, aqui no Brasil tínhamos que
lutar no mesmo sentido, não havia como não ser assim. Já
contávamos com o apoio do José Maria Alkmin, que fez
discurso para nós. Ele e outros estavam sempre apoian-
do. Nesse congresso de que falamos, por exemplo, os
professores, também, tiveram uma boa atuação. O Bolívar
de Freitas17, da diretoria do sindicato dos professores e
meu amigo, trabalhou muito conosco. Não era do Parti-
do, pertencia ao PR, era um homem do Bernardes. Mas
um homem como o Bernardes nós todos admirávamos
muito, porque defendia os interesses do País. Aquela luta
com a Itabira Iron era fundamental para nós. Como pa-
trão, não sei: naquela usina de açúcar de Viçosa, não sei
se ele seria muito progressista frisos!. Mas, como brasi-
leiro, ele foi um homem que cumpriu um papel muito
importante.

1-IA - Como foi a campanha?

ARMANDO ZIULER - Fomos a todos os bancos, onde
tínhamos certa liberdade, porque não iam fechar as por-
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tas para um movimento a favor da vitória na guerra. A1	Igreja também nos apoiava. Ninguém era contra; se era,
não tinha coragem de se manifestar.

HA - A eleição foi tranqüila?

ARMANDO ZILLER - Foi muito limpa. Também, só
havia uma chapa...

I	Quando registramos a chapa, o ministério não cortou ne-
nhum nome, e isso em plena época do "atestado de ide-
ologia". Mas eles não tinham minha ficha, ninguém sabiaI	quem eu era. Sabiam que eu era um patriota que estava
lutando pelo Brasil, contra o fascismo, e mais nada.

LF - Mas o ministro Marcondes Filho levou mais de
um ano para reconhecer a eleição. O que vocês fica-
ram fazendo nesse período? O sindicato existia, era
reconhecido?

ARMANDO ZILLER - O Campolina era o presidente eI o sindicato estava funcionando através dele, de mim ou
de qualquer outro. Todos nós estávamos trabalhando na
campanha pró-soldado, na ajuda ao Nordeste, no envio

I
da FEB, etc. E ficava tudo nas costas do Campolina e de
outro membro da direção cio sindicato, o ex-tesoureiro,
que passou a secretário e depois foi banqueiro, o NoronhaI	Guarani9. Era do Banco da Lavoura. Ele sempre conci-
liou, nunca foi arrogante com a gente, era um moço mui-
tu distinto, e sua família também.

Quando fizemos a campanha do cigarro para os soldados
do Nordeste, já tinha havido a eleição e nada de o Minis-
tério manifestar-se e dar posse à diretoria. Mandávamos
telegramas ao Ministério. Todos os dias urna comissão ia
aos bancos, o pessoal assinava o telegrama e dava dez
tostões para cobrir seu custo. Até que fizemos um tele-
grama abaixo-assinado, com setecentas ou oitocentas as-
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sinaturas, era um maço de papel assim 11/lostra com as
mãos]. Quem pagou foi o pessoal mesmo. Ainda sobrou
um pouco de dinheiro, que entregamos para o sindicato.
E lá foi o telegrama para o Marcondes. Ao mesmo tem-
po, acionamos o Governo, porque já tinha havido o tal
congresso trabalhista, que foi um sucesso muito grande.

O Benedito foi à instalação do congresso e fez um bom
discurso. O Campolina fez outro belo discurso em nome
do sindicato dos bancários. A movimentação começou
nesse nucleozinho, no qual tive participação, por vias que
não se pode ignorar, porque Deus escreve direito por li-
nhas tortas. Acabei me associando aos outros e fizemos
um bonito trabalho.

HA - Houve alguma discussão no PCB em relação a sua
participação na chapa do sindicato, alguma orientação
nesse sentido?

ARMANDO ZILLER - Pode-se dizer que sim. O Ama-
zonas já estava em Belo Horizonte para rearticular o Par-
tido, que estava mais ou menos descomposto. (Não se
pode dizer que estava destroçado, porque, enfim, não era
uma força tão grande assim). O fato é que não estava
funcionando bem, houve prisões, e a própria reação aqui
não foi tão poderosa e forte, mesmo porque não havia
ação muito grande. Mas nós, com o Amazonas, discutía-
mos o que fazer. Éramos quatro ou cinco pessoas: o
Bicalho, o Arquimedes Mota e o... Fico com receio de
falar essas coisas, porque posso esquecer algum nome que
não poderia deixar de ser registrado.

LF - Orlando Bonfim`?

ARMANDO ZILLER - Esse foi um grande dirigente.
No inicio, quando houve aquela polêmica a respeito de
que posição adotar em relação ao Estado Novo', ele se
ligou a um grupo que surgiu com a UDN. Chegou a ser
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da dircçio da UDN, pela qual foi candidato a deputado.1	Quando ficou clara a posição do Partido, e veio a anistia,
ele passou a admitir que, se o Governo concordava com a
anistia, se havia libertado o Prestes e todo o mundo, esta-1	va lutando contra o fascismo praticado na Europa, já não
se podia dizer que fosse fascista. Então, desligou-se da
UDN. Tinha muita facilidade para ser eleito deputado, e1	veio para o PCB tranqüilamente. Abandonou seus inte-
resses particulares e ficou firme na luta até o fim. Foi um
grande elemento. Coitado, foi preso e não sabemos queI	fim levou. Deve ter sido jogado no mar. Não pode ser
esquecido.

Todos nós participávamos de qualquer movimento em que
pudéssemos ter mais atuação, uma atividade mais direta.
Num sindicato, é claro que tínhamos de aproveitar a oca-
sião. Não para transformar o sindicato em biombo do Par-
tido - isso eu nunca permiti! O sindicato é de todos. Num
momento está na direção um comunista, amanhã pode
estar outro... Até os fascistas eu admitia, se eles estives-
sem dentro da linha do sindicato e do estatuto. E é por
isso que sou considerado um sujeito aceitável: "Um co-
munista mais limpinho, a gente pode conversar com ele".
O PT faz hoje certas coisas que nós nunca fizemos. Não
permitíamos que alguém chegasse com dístico do Parti-
do na lapela, numa reunião sindical: "Não senhor! Isso aqui
é de todo o mundo, temos gente de todo tipo, não podemos
transformar a entidade em um tipo só". Não entrava bole-
tim, não entrava propaganda. Fui candidato a deputado, mas
dentro do sindicato não fiz propaganda alguma, não soltei
boletim, nem cédula mandei para lá. Nada, nada, nada. O
sindicato é de todos, não tem partido.

Essa foi sempre a nossa conduta. No meu tempo era as-
sim. Pode ir lá e perguntar - aos meus inimigos, de prefe-
rência.

HA - E como foi o movimento pela anistia?
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ARMANDO ZILLER - 1-louve um movimento popular
muito bom, do qual participamos nós, os comunistas, o
Bolívar de Freitas e o pessoal do PR, o Juscelino também
tinha gente dele lá. Todo o mundo apoiava, era uma coisa
muito de acordo com o espírito geral durante uma guerra.

Em Belo Horizonte, houve comícios, reuniões, telegra-
mas para o Getúlio, pressões de todo o jeito, pressões
democráticas. Em alguns sindicatos, houve também ma-
nifestações públicas pela anistia, porque também se pre-
tendia a anistia sindical.

HA - Prestes foi anistiado nessa época. Houve pressão
em Minas por sua liberdade?

ARMANDO ZILLER - Aqui não se fez pressão a favor
do Prestes, mas a favor dos presos políticos, uma coisa
mais ampla, porque os integralistas também tinham pre-
sos políticos e era justo que fossem todos anistiados, pois
não tinham feito grande coisa, não tinham posto a sobe-
rania do País em perigo. Eram poucos, também. E esta-
vam apoiando o Governo nessa luta. Não tinha sentido
querer separar os puros aqui, os que não eram puros ali:
nós queríamos saber a posição atual. Eu próprio não nasci
no Partido...

Esse modo de pensar, nesse ponto, foi bom: o espírito de
unidade foi se formando em um patamar mais elevado.
(Depois, com aqueles arrancos que sofremos por aí afora,
isso desapareceu, correu muita água suja debaixo da pon-
te). Veio a Coligação Trabalhista: "O programa é esse.
Quem estiver de acordo pode entrar". Fizemos um mo-
vimento grande, suprapartidário. A união em torno de um
programa só de trabalhadores contra o fascismo não tinha
problema nenhum: "Estamos aqui, não precisamos estar
falando que somos comunistas. Somos da Coligação Tra-
balhista, está acabado". Os outros fizeram o Partido Tra-
balhista, fizeram o PTB. O Getúlio fez o ISD para a elas-

126



1

1
1
1
1 se dominante e o P'F13 para o proletariado. A Coligação

Trabalhista foi um ideal que morreu ali.

I	HA - Antes de entrar na questão dos partidos, vamos fa-
lar do MUT, fundado em abril de 1945. O MUi' foi
criado pelo PCB?

ARMANDO ZILUER - O PCB apoiou essa idéia, que
talvez tenha sido até de um dos nOSSOS, pois éramos pela
unificação dos trabalhadores e todos os nossos atos eram
nesse sentido, e não em torno da bandeira do Partido
Cota.

A chamada Primeira Internacional foi criada por Marx e
Engels pela necessidade de tinir os trabalhadores de to-
dos os tipos. Era Associação Internacional dos Trabalha-
dores, não era comunista, não era nada disso. E lá havia
uma luta tremenda entre anarquistas, comunistas e aque-
le pessoal da Inglaterra, que era muito fabiano 73 . Havia
operário de todo tipo, mas o programa era o mesmo, e a
bandeira mais alta deles era a luta pela jornada de oito
horas de trabalho.

HA - O MUT formou uma delegação cm treze Estados,
que foi depois a base da CGT, não?

ARMANDO ZILLER - Mas não foi imediatamente as-
sim. O MUT desapareceu. Depois se fez o congresso no
Automóvel Clube, se não me engano. Não fui lá, foram
outros. Esse congresso tomou medidas, mas não foi daí
que surgiu a CGT. A questão ainda era a guerra mesmo.
Já havia talvez a vitória, mas estávamos ainda na fase de
transição, cm que lutávamos pela Constituinte, para sair
do Estado Novo e dar uma forma democrática ao Gover-
no. Foi por isso que houve o congresso, para abrir a de-
mocracia para todo o mundo, mas acho que os partidos
ainda não existiam. Aí os comunistas já tiveram saliência,
fizeram discursos, porque era mais difícil alguém da mas-
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sã fazer discurso, não tinha nem orientação para isso. Nós
tínhamos.

Falávamos da União Soviética, e não podíamos deixar de
falar, porque ela foi o bastião da responsabilidade, não
vamos esconder isso. Hoje todo o mundo joga pedra na
União Soviética, mas, naquele tempo, rodo o mundo sen-
tia que, se não fosse por ela, a coisa seria bem diferente.

Falávamos dos cinco grandes. o Chiang Kai-chck era um
deles, o Stalin também. Púnhamos os retratos dos cinco
assim [demonstra com gestos/. Quando apareciam só qua-
tro (tiravam o Stalin ... ) e a bandeira soviética não apare-
cia, alguém dizia: "Mas como é que é? Está faltando o
principal. Cadê a bandeira da União Soviética?". Respon-
díamos: "O Stalin não aparece porque ele é a goma arábi-
ca que está sustentando todos esses aí" [risos/ - o que
era tini

1 I O Dicionário Jiisiórico-Riograjico Brasileiro, da Fun-
dação Getúlio Vargas, considera o MUT uma associação
intersindical que teria sido criada com a pretensão de fa-
zer frente à organização corporativista oficial dos traba-
lhadores definida pela CU. Já a historiadora L.ucília Ne-
ves74 afirma que o PCB não se opunha à estrutura sindi-
cal corporativa. São dois pontos de vista bem diferentes,
pois, num caso, o MUi' estaria em conflito com a estru-
tura sindical oficial e, no outro, ele tentaria unificar os
sindicatos a partir da própria estrutura oficial. O PCB dis-
cutiu essa questão, na época?

ARMANDO ZILLER - Não sei se houve discussão pro-
priamente. Eu lembro que vieram alguns dirigentes do
Rio para dizer qual era a posição do PCB diante do MUT
E tínhamos facilidade cm assimilar esses movimentos, por-
que éramos pela unidade. Todo movimento que visasse à
unidade, nós o apoiávamos, sem dificuldade alguma. "O
MUT é um movimento unificador dos trabalhadores? Eu
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apóio. Vamos ver qual é o programa, se podemos acres-
centar mais alguma coisa...". Mas não precisava. Bastava
haver um movimento que unisse os trabalhadores em tor-
no de uma bandeira patriótica que a gente conseguisse
pôr no programa.

HA - Sabe-se que Getúlio Vargas, através do Ministério
do Trabalho, tentou criar um certo corporativismo oficial
para controlar os sindicatos. A orientação do PCB era para
se opor a essa estrutura ou para ser independente?

ARMANDO ZILLER - O PCB era a favor da estrutura
dada pelo Colior, o avô desse moço Presidente da Repú-
b1ica

Dizem que o homem salvou os trabalhadores para o Ge-
túlio, quando sentiu que não havia mais possibilidade de
manter os trabalhadores sem leis mínimas que garantis-
sem seus direitos. Os trabalhadores estavam fazendo as
coisas mesmo sem as leis.

É aquela história: não é a lei que promove o progresso,
mas o progresso que promove a lei. Depois que uma coi-
sa já existe de fato, a classe dominante faz uma lei para
consolidar aquele fato, desbastando-o e enxugando-o para
reduzi-lo à expressão mais simples possível, para limitar
a vitória. Sempre foi assim. Depois que uma coisa já é do
consenso geral, vem uma lei para confirmá-la: "Está bem,
nós aceitamos". E o que eles podem tirar, eles tiram.

De nossa parte, nós aceitamos assim mesmo, porque, se
nossa força não deu para avançar, vamos segurar o que
temos e, na próxima vez, a gente avança mais um pouco.
Tudo que era feito no sentido da unidade nós apoiáva-
mos: não impúnhamos programa, não tínhamos nenhuma
ressalva, absolutamente. Exceto se fosse um movimento
contra a União Soviética. Aí sim: "Eu não posso tomar
parte nesse movimento, sou amigo da União Soviética e
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não vejo nenhum motivo para fazer isso. A não ser que a
União Soviética venha flOS invadir, como os nazistas a
invadiram; como os alemães invadiram a França; como os
japoneses bombardearam Pearl L-larbor; nesse caso, te-
nho que ficar contra. Até mesmo o fascista tem que lutar
contra o invasor".

HA - De maio de 1945 até a queda de Vargas, em outu-
bro, o PCB apoiou o Presidente da República por meio
do movimento qucremista e do movimento pela Consti-
tuinte com Getúlio?

ARMANDO ZILLER - Não, não apoiamos o movimen-
to queremista. Essa confusão a UDN fez, parece-me, de
propósito. E verdade que a nossa posição permitia essa
exploração. Temos que fazer as coisas de uma tal manei-
ra que não se dê ao adversário a possibilidade de ele ex-
plorar nossos atos. Não podemos pôr cabo no machado
do inimigo. E boa-fé dizer: "Não vamos fazer isso". Em
política tudo é possível. Você tem de trabalhar de manei-
ra que o inimigo não possa aproveitar coisa nenhuma con-
tra você. Mas, se ele pega as próprias coisas que você faz
e ajeita de tal modo que o grande público pense que é
assim mesmo...

O PCB apoiava o movimento pela Constituinte. Dizía-
mos: "Nós queremos a Constituinte. Compomos com todo
o mundo que quiser a Constituinte". Com ou sem Getú-
lio - isso era secundário. Se ele quisesse fazer uma Cons-
tituinte, até que seria muito bom, porque tinha muitos
poderes na época. Se ele estivesse contra a Constituinte,
poderia pôr as Forças Armadas para fazer um movimen-
to, e então não ia sair coisa alguma. Dizíamos: "Quere-
mos a Constituinte, com o Getúlio, mas não com o seu
programa". Eles fizeram de uma maneira que ficou mui-
to pior. Não sabíamos explorar essas coisas, pois o que é
que saiu? Saiu uma Constituinte com o Getúlio? Não, o
Getúlio caiu fora. E, no !ugar do Getúlio, o que eles pii-
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tituição do Estado Novo!

Era tão fácil a gente revogar a Constituição do EstadoI Novo, mas eles não quiseram. O Getúlio já não tinha mais
condições de agir. A Constituição do Estado Novo já não
estava sendo posta em prática. Tanto era assim que está-
vamos dirigindo o sindicato e não podíamos fazê-lo, de-
víamos estar na cadeia. A Constituição estava em desu-
so. O Getúlio mesmo estava tomando medidas que osI	próprios democratas depois não tomaram. Tiraram o Ge-
túlio, e começamos outra luta, quando foi empossada a
Constituinte.

Na posse, o Partido se pronunciou: "Nós queremos, des-
te ato em diante, que a Constituição de 1937 fique
revogada". Era isto que queríamos: que a Constitui-
ção fosse revogada e que o Getúlio, se continuasse na
Presidência, admitisse que a Constituição não era mais
aquela.

HA Então não houve nenhum acordo com Getúlio?

ARMANDO ZILLER - Isso teria sido formidável, mas a
MN atrapalhou tudo, com essa democracia formal...

Vocês me desculpem, não sei como é que vocês pensam,
mas é formal mesmo, o que vou fazer? E como dizia o
Hélio Pclegrino, um líder católico: "Olha, a luta de clas-
ses existe, é um fato histórico, é uma realidade, não a
estou negando. Mas não foi criada por Marx, nem por
esse, nem por aquele. Existe. E a luta dos que têm con-
tra os que não têm. Está acabado".

Tínhamos contato com o Getúlio, porque é muito me-
lhor conversar com o presidente da República no Palácio
do que ele mandar a gente para a cadeia, quando não
para o inferno /risos].
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Outro dia me perguntaram: "Mas você foi falar com o
Newton Cardoso" ,". Fui: ele queria conversar com o
Partido Comunista, eu era o presidente... Ele queria, tam-
bém, saber qual era a nossa opinião sobre o Governo dele,
e nós a demos: "O senhor está fazendo as coisas sem
consultar ninguém. Há muita gente que não está satisfei-
ta. O senhor devia consultar os operários, os sindicatos,
todo o pessoal. O senhor está sujeito a muitos erros, mas,
se consultar os trabalhadores e os sindicatos, vai ver que
é muito melhor". Da mesma forma: "Você foi conversar
com o Getúlio? Pois eu não fui". "Mas ele te chamou?"
[risos]. Ora, se ele me chamasse para me levar para a
cadeia... E um direito de todo brasileiro ir lá, não precisa-
'a nem esperar. Mas a turma, em qualquer coisinha, vê...
Isso, de fora do partido, não tem importância, mas acon-
teceu comigo dentro do partido. Quando um grupo lá sou-
be que fui falar com o homem, começou a achar...

1-IA - Quais eram as principais lideranças qucremistas em
Minas? Sabemos que havia Ilacir Pereira Lima', Antônio
Xavier, Adelchi Ziller...

ARMANDO ZILLER - O Adeichi era queremista, foi a
favor do Getúlio, do Juscelino, esteve com o Ademar de
Barros.

Quem estava à frente disso, em Minas, era um rapaz dos
Correios e Telégrafos. Eu o conhecia. Começou ali na
Praça Sete, aonde o pessoal ia toda noite, depois do jan-
tar, e fazia um comício. O movimento foi aumentando.
aumentando. Havia sempre ali gente andando para baixo
e para cima, o pessoal não tinha nada a fazer, e os orado-
res estavam aflitos para falar - fazia dez anos que não
podiam falar em praça pública... Fundou-se, então. o Par-
tido Trabalhista, nessa base.

O nome qucrcmista veio da expressão "queremos Getú-
lio". Não tínhamos nada com isso, flO5SOS oradores nunca
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participaram daqueles COmÍCiOS, íamos lá para assistir. Eu,
sempre que podia, ia ver o que eles diziam, porque me
interessava e interessava ao Partido saber o que eles es-
tavam querendo. Em muitas coisas estávamos de acordo.

O problema do Getúlio, na nossa opinião, era o seguinte:
se o mundo caminhasse para a democracia, o Getúlio cai-
ria, não era preciso combatê-lo diretamente. Com  um
combate direto era mais difícil ele cair. Defendendo a
democracia, ele cairia pelos seus próprios atos, porque
iria sendo obrigado a abrir portas e janelas e a fazer mais
liberalidades. Foi o que aconteceu. O homem chega a
um ponto em que tem de sair porque não dá mais, não é?
Então, disseram, entre outras coisas, que estávamos apoi-
ando o querernismo. E houve alguns gestos do Prestes
(l i le se prestaram - desculpem o trocadilho - a esta con-
fusão.

Acredito que o Prestes era um homem de muita boa-fé1 no começo e muito ingênuo, porque nunca tinha feito
política assim. Ele foi do Exército, foi preso, viveu no
exílio - era a primeira vez que enfrentava as massas. E1 não fazia discursos. Aliás, talvez ele seja o exemplo úni-
co de um político brasileiro que fez alguma coisa de útil e
passou para a História sem fazer discurso. Os outros en-
tramna política fazendo bons discursos, arranjam um pe-
destal, são eleitos e vão-se embora. Ele não: subiu sem
fazer discurso nem uma vez.1
HA - Ele fez um importante discurso no Estádio Vasco
da Gama, em maio de 1945, quando defendeu a eleição
para a Assembléia Nacional Constituinte, pediu a perma-
nência de Vargas na Presidência da República e convo-
cou à união nacional.

ARMANDO ZILLER - A união nacional, sim, nós a de-
fendíamos.
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FIA - Os jornais da época dizem que a anistia de Prestes
resultou de um acordo com Getúlio. Por esse acordo, Pres-
tes teria pedido, então, a permanência de Vargas na Pre-
sidência da República. O senhor acredita nisso?

ARMANDO ZILLER - Não houve acordo, nem podia
haver. O que ganhamos foi na guerra, graças aos praci-
nhas da FEB, que foram lutar e morrer pela democracia.
Os comunistas foram para a guerra, e fomos nós que abri-
mos uma campanha para os comunistas se alistarem e irem
para a FEB. Isso fizemos. Mas não houve acordo com
Getúlio.

Quanto à união nacional, nós a pregávamos com todas as
forças que estivessem de acordo com nosso programa e
que tivessem lutado contra o fascismo. Admitíamos que
o Getúlio tivesse lutado contra o fascismo. Antes, ele não
lutou, mas depois... O que valia era o que houvesse dali
para a frente. Jesus Cristo dizia: "Quem lança mão do
arado e olha para trás não está apto para o reino dos céus"
- está no Evangelho. O Stalin dizia também: "Pegou no
arado, não olha para trás". Tem que olhar é para frente.
Se você vai ver a vida pregressa do sujeito, não faz parti-
do algum, porque todo o mundo tem, no seu passado,
qualquer coisa que não está bem de acordo com aquilo
que pensa ou faz hoje. É daqui para diante.

O segundo período presidencial do Getúlio foi muito me-
lhor que o primeiro. No primeiro, ele fez o diabo e termi-
nou no Estado Novo. No segundo, ele chegou ao suicí-
dio, porque ele estava lutando até mesmo contra a ques-
tão do café e outras coisas. Estava na carta-testamento
dele, que não exploramos devidamente, não sei por quê.
Se o Prestes escrevesse uma carta daquela, nós teríamos
dito: "Uaaaah!". Mas como foi o Getúlio, não valeu nada.

Essas coisas não acontecem só conosco, não. Estive na
Europa, em uma reunião de gente muito mais importante
que eu, e falei que os Estados Unidos tinham coisas que

134



1
1
E
I podíamos aproveitar. Por exemplo, o Eisenhowcr, presi-

dente dos Estados Unidos, quando passou o governo para
o Kennedy, disse uma frase que nós estupidamente não

I exploramos (esse "estupidamente" é que eu devia ter
falado há muito tempo, na hora certa): "Não é o presi-
dente dos Estados Unidos que governa os Estados Uni-
dos, é um complexo industrial militar". Vejam vocês: isso1 quem falou foi o presidente dos Estados Unidos ao pas-
sar a faixa presidencial, em discurso solene de posse. Falou
claro ao novo presidente: "Quem vai governar os Esta-
dos Unidos não é você, mas esse complexo industrial e
militar". Esse discurso nunca foi usado por nós.. Diziam:
"Mas CLI não sei se o Eisenhower falou isso". Não o ex-
ploraram por sectarismo, não era porque não soubessem.
Foi uma pena, porque a gente podia ter feito dessa frase
uma bandeira contra o poderio americano.

1-IA - Gostaríamos de falar, agora, sobre a legalização do
Partido Comunista.

ARMANDO ZILLER - A legalização do Partido veio
como fruto cia guerra, da vitória das Nações Unidas, para
a qual o Brasil contribuiu através dos nossos pracinhas. É
preciso dar aos pracinhas essa medalha; foram eles que
conquistaram tudo isso para nós, eles e outros. Mas se
não tivesse havido a guerra, se não tivéssemos sido vito-
riosos, não teríamos nada disso. E o Hitler estaria aí até
hoje, porque ele queria ficar mil anos.

LF - 1-louve uma campanha pela legalização do PCB?

I ARMANDO ZILLER - 1-louve um esforço nosso. A luta
pela legalidade era a luta pela anistia de quem estava pre-
so. Depois que a situação de Prestes ficou legal e ele já

U	estava fora da cadeia, não era mais possível o Partido con-
tinuar ilegal. O Prestes era o líder comunista.

O processo de legalização do Partido foi fruto da nova
conjuntura mundial que se criou com a vitória das Na-
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ções Unidas. Aqui no Brasil o Governo Vargas já tinha
aberto várias janelas. Não era mais aquela coisa fechada
do Estado Novo, e todo o mundo estava sentindo que as
coisas tinham que se modificar, já estavam se modifican-
do, sem ninguém à frente. Não havia uma pressão direta
tão forte que provocasse uma mudança de regime, como
foi, por exemplo, a campanha das "Diretas Já" e a elei-
ção de Tirncredo. Lá, quem forçou a mudança foram os
soldados, as tropas de todos os países das Nações Uni-
das, um movimento político geral e a derrota do nazismo.
O nazismo ainda não tinha sido derrotado, liquidado, mas
a guerra já estava decidida, não tinha mais jeito. Isso pro-
vocou logo, em todo o mundo, movimentos populares
quase que espontâneos.

LF - Houve alguma reação contrária à legalização do PCB?

ARMANDO ZILLER - Não, nenhuma. Pelo contrário,
agora é que nós estamos vendo um movimento para
trás'. Se for possível marchar na história para trás, muito
bem. Aliás, quando o Lênin fez a NEP também diziam que
o comunismo estava liquidado. Se não conseguiram naque-
la época, vamos ver se o liquidam agora. Enquanto não li-
quidarem a miséria, não será liquidado quem luta contra ela.

O que houve foi que a União Soviética se tornou conhe-
cida no mundo inteiro como uma potência, digamos, de
primeiro plano. O Hitler, quando invadiu a União Sovié-
tica, sem declaração de guerra, disse que em quatro ou
seis semanas a campanha da Rússia estaria liquidada. E a
invasão parecia ir mesmo com essa rapidez. A União So-
viética, porém, ficou conhecida pela resistência que ofe-
receu à invasão nazista. Aliás, foi a primeira vez que os
exércitos nazistas tiveram que parar suas tropas em al-
gum lugar, não cumpriram seus planos e foram contidos.
Houve uma batalha em Srnolensk, onde hoje é a Bielo
Rússia, que durou semanas e atrasou o cronograma dos
nazistas, que não puderam chegar a Moscou antes do
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inverno. O inverno ajudou, mas os alemães conheciam
bem o inverno russo. (O inverno alemão também não é
brincadeira. Passei um inverno lá, não é muito diferente
do russo, não). É que eles não perceberam que havia um
povo disposto a lutar. Mas havia, e com isso o prestígio
da União Soviética cresceu no mundo inteiro, assim como
o do Stalin, cujo retrato estava por toda parte.

Com as vitórias militares das Nações Unidas, criou-se um
ânimo novo no movimento comunista mundial. Os povos
perceberam que não era tão certa a vitória do fascismo.
Dizíamos que o fascismo não ia ganhar a guerra, mas o
povo, que não tinha muita noção das coisas, achava que
ganharia. Depois sentiram que era possível vencer o na-
zismo. A confiança nas armas das Nações Unidas cresceu
e diminuiu a resistência ao comunismo, que começou a
ser considerado com mais simpatia. Não houve assim uma
resistência do tipo "tira ISSo daqui".

LF - Com a legalização do PCB, qual a reação das pesso-
as quando o senhor se apresentou como comunista?

1 ARMANDO ZILLER - Bom, eu não senti a transposi-
ção, porque já era militante comunista, tinha uma experi-
ência de luta de massas, uma certa vivência no movimen-
to. O Partido estava na clandestinidade, não tinha sido
fundado cm Belo Horizonte, mas não é preciso estar no
Partido para fazer alguma coisa pelo povo, contra o nazis-
mo e em defesa do Brasil. Então era muito fácil inserir-se
no movimento democrático, pois tudo marchava no mes-
mo sentido, confluía para essa vitória final.

1 I - Quando souberam que o senhor era comunista, hou-
ve alguma reação - dos empresários, dos bancários ou
dos trabalhadores de um modo geral?

ARMANDO ZILLER - Não. Houve talvez surpresa de
alguns vizinhos, porque conheciam a gente, nossa família
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O Prestes era um homem de muita boa-fé no
começo, e muito ingênuo, porque nunca tinha
feito política assim. Elefoi do Exército, foi
preso, viveu no exílio - era a primeira vez

que enfrentava as massas. E não fazia
discursos. Aliás, talvez ele seja o exemplo

único de um político brasileiro que fez
alguma coisa útil  passou para a História

sem fazer discurso. Os outros entram na
política fazendo bons discursos, arranjam

um pedestal, são eleitos e vão-se embora. Ele
não: subiu sem fazer discurso nem uma vez.
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era mais ou menos cristã, não tinha nada de diferente, e
eu era um sujeito como os outros. "Uai, o senhor é comu-
nista?". Sabiam que eu tinha família, filhos, tudo direiti-
nho, mas acreditavam que comunista não tinha nada dis-
so. O povo em geral estava envenenado contra o comu-
nismo, mas as coisas já haviam mudado muito com os fei-
tos dos soviéticos e de outros comunistas no mundo in-
teiro. Na França,  por exemplo, a Resistência foi a base
do Partido Comunista Francês. Na Itália, o fascismo es-
tava dominando, então os comunistas e muitos cristãos
de esquerda começaram a se associar com as forças p0-
pulares, o que perdura na Itália até hoje, apesar dessas
coisas todas que têm acontecido ultimamente. São inte-
ressantes esses caprichos da História.

I

I F - Nessa época, houve ainda a constituição de novos
partidos: UDN, PTB, PSD. Que avaliação o senhor faz
desses partidos?

I ARMANDO ZILLER - Alguns deles estavam numa po-
sição difícil, afastados de nós, e o fascismo veio também
nessa época, por meio da Ação Integralista Brasileira.I	Nessa época, o Plínio Salgado e outros haviam consegui-
do reorganizar as forças de direita em torno do PRR

Aliás, é engraçado: a sigla PRP foi um capricho do Plínio
Salgado, que foi do Partido Republicano Paulista e um
bom jornalista do cof7io Paulistano, um homem de proa
da publicidade. Mas devia ter mais influência: era moço,
capaz, escrevia muito bem. E o PRP era o Partido dele, o
primeiro, aliás. Quando o integralismo não pôde mais usar
a sigla inicial - AIB -, ele o reorganizou com o nome de
Partido da Representação Popular, mantendo a sigla PRP.

LI-- - E da UDN, que foi também um partido antifascista,
o que o senhor diz?

ARMANDO ZILLER - A UI)N foi o primeiro partido
que se organizou com políticos antigos de certo prestí-
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gio. Em Minas, por exemplo, tinha Pedro Aleixo e Míl-
ton Campos. Em outros Estados, havia o Adauto Cardo-
so, os dois irmãos Mangabeira - o Otávio e o João, que
eram baianos. O João era mais de esquerda, esteve liga-
do conosco na Aliança Nacional Libertadora e foi uma
espécie de ponte: fundou, dentro da UDN, a Esquerda
Democrática 79 , que depois se transformou no Partido
Socialista. Foi o primeiro presidente do Partido Socialis-
ta, seguido pelo filho Chiquinho Mangabeira, que era um
moço muito brilhante.

HA - Alguns membros do Partido Comunista ajudaram a
fundar a UDN?

ARMANDO ZILLER - Alguns tinham sido do Partido,
como o Orlando Bonfim. Era uma grande figura. Nós nos
demos muito bem ao longo de nossa luta conjunta dentro
do Partido, e mesmo depois. O irmão dele, Celso, perma-
neceu na UDN. O Orlando chegou a participar do grupo
do Manifesto dos Mineiros e assinou o documento. Até hoje,
não sei por quê, não aprovamos esse manifesto. O Parti-
do achou que aquilo era golpismo, que estava fora de foco,
pois o movimento já não devia ser de combate ao Getú-
lio, mas de combate ao nazismo. Como Getúlio estava
contra o nazismo, era ISSo que Importava.

Procuramos apagar esse passado, por causa, talvez, do
prestígio que Getúlio tinha adquirido com a vitória da
FEB, que foi mais uma vitória do povo do que do Gover-
no. Na verdade, o Governo atrasou o mais que pôde o
envio da FEB. Também, à frente das Forças Armadas
estava o General Dutra,"', e o Fclinto MUlIer era o Chefe
de Polícia do Rio: eram pessoas, não digo fascistas, mas
homens mais inclinados para a direita, sem dúvida.

Agora, muito interessante, por exemplo, era a figura do
Alberto Deodato", um "mitinguciro" 82 danado, um gran-
de orador. Havia muita gente importante não só em Mi-
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tias, mas em vários Estados do Brasil. No Exército, apa-1	receram líderes como o Brigadeiro Eduardo Gomes e
outros, que vinham das lutas dos tenentes, de 1922. Não

I se pode esquecer que os tenentes tiveram um papel inte-
ressante. O tenentismo não existia como força organiza-
da, mas tinha uma linha e marcou seu ponto na História

I

do Brasil. Os tenentes fizeram um bom trabalho de luta.
Não esclareceram muito o povo, mas também não tinham
a idéia justa da coisa.

LF - De acordo com a historiadora Lucília de Almeida
Neves"', o PTB foi criado com o objetivo de "absorver
em seus quadros o mesmo segmento social que o PCB

dizia representar, que eram os trabalhadores urbano-in-
dustriais. O PTB teve suas origens ligadas a uma conjun-
tura na qual os comunistas ensaiaram uma tentativa de
aproximação a Vargas". Como o senhor avalia a hipótese
de que o PTB tenha sido criado para disputar os mesmos
segmentos sociais com o PCB?

ARMANDO ZILLER - Eu não avalio. A princípio a gente1 não tinha muita noção de como os líderes influíam na for-
mação de correntes políticas e históricas. Não ligávamos
muito as origens das correntes políticas aos interesses eco-
nômicos, não contestávamos a posição, na sociedade, dos
que se ocupavam da produção. Não conhecíamos muito
bem o marxismo.

1
LF - Mas o PCB começou a incomodar. Ele passou de 5
mil filiados, em 1945, para 180 mil, em 1947.

ARMANDO ZILLER - Primeiro, por causa da vitória
das Nações Unidas e, especialmente, pelo papel que a
Lnião Soviética desempenhou como figura principal da
guerra. Não há dúvida nenhuma. Os Estados Unidos per-
deram 300 mil homens na guerra, enquanto a União So-
viética perdeu mais de 20 milhões. O sacrifício com que
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a União Soviética contribuiu para as Nações Unidas foi
muito maior do que o dos americanos. Os Estados Uni-
dos contribuíram com os recursos econômicos que tinham,
sem dúvida.

LF - Mas voltemos ao PTB...

ARMANDO ZIULER - Pois é, o PTB. Talvez não te-
nhamos avaliado bem essa questão. Parecia-nos que era
uma questão pessoal do Getúlio, homem ligado à agricul-
tura, um fazendeiro. Não tinha nenhuma indústria. Era
um pecuarista tio Sul, de família tradicional, de grandes
proprietários. Era um homem ligado a política do tipo da
do Borges de Medeiros e outros.

LF - Mas o que leva um fazendeiro a criar um partido
trabalhista?

ARMANDO ZILLER - Aí é que está a confusão, a nos-
sa, inclusive. O fato é que o Getúlio era um político como
nunca tinha havido no Brasil. Ainda não tinha aparecido
um homem assim, com essa visão. E estranho, ignoráva-
mos a conjuntura, a força dos movimentos históricos.

Ainda hoje os partidos políticos representam, mais ou me-
nos, uma coisa desse tipo. Não conhecemos muitas mo-
dificações da política, que continua a mesma, remanes-
cente do coronelão. Em todo lugar o sujeito só se inte-
ressa pelo que se passa no seu município: "Aqui sou eu
que mando. Vocês podem mandar no resto do Brasil, mas
aqui dentro não". No município, satisfazem as exigênci-
as dele, o que não é cão difícil, mas no resto do País quem
manda são os latifundiários. O coronel contribui com os
votos do município para que os outros dominem nacio-
nalmente. E uma coisa muito séria.

já a vida no Rio Grande do Sul era muito mais intensa
politicamente. O Rio Grande vivia mais a política do que
o resto do País, mais até do que São Paulo, onde até hoje
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acho que é assim: os grandes políticos não têm muita in-
fluência, qualquer cidadão mais impetuoso, audacioso, apa-
rece. E o caso do Jânio Quadros, que só pode ocorrer em
São Paulo. Ainda agora é o Quércia quem aparece e fun-
da partido. Cm outro que não tenha partido funda um
novo. Lá é que estão os homens que fazem política sem
ter partido, é uma coisa tremenda.

O Getúlio fundou seu partido quando percebeu que o
comunismo estava crescendo no mundo inteiro. No Bra-
sil, então, cresceu muito. E praticamente não tínhamos
base para isso. Na realidade, os chefes mais capazes esta-
vam presos.

1
LF - Na historiografia existem duas análises conflitantes

I

a respeito das relações entre o PTB e o comunismo. A
primeira, de Angela Castro Comes e Maria Cclina
D'Araujo84, afirma que o objetivo do PTB era tornar-seI uma cunha entre as massas trabalhadoras e o comunismo,
embora não fosse um partido cujo móvel e sentido fosse
o anticomunismo. A segunda, da Prof Lucília Neves, jáI citada, diz que o anticomunismo foi elemento vital, ape-
sar de não exclusivo, na fundação do PTB. O fortaleci-
mento do PCB, a médio prazo, poderia tornar-se um forteI obstáculo na execução dos planos políticos e sociais de
Vargas. Qual dessas análises o senhor julga ser a mais
correta?

ARMANDO ZILCER - As duas definições têm um bo-
cado de verdade. Dentro desses partidos havia dirigen-
tes de várias origens. As correntes não eram homogêne-
as, eram muito díspares. Na verdade, o mundo estava
passando por uma transição violenta: a mentalidade polí-
tica, depois da guerra, era diferente. O próprio Churchill,
que viria a se tornar o inimigo número um do comunismo,
foi quem mais desejou que os russos fossem vitoriosos.
Ele compreendeu que, se o nazismo ganhasse a batalha
no Leste, o Ocidente não ia agüentar. Ele ficou muito
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entusiasmado com aquela vitória, mas sabia do perigo que
haveria depois. Foi quem teve mais noção de que depois
da guerra o inimigo seria a União Soviética. Nisso houve
divergência do Churchill com Roosevclt.

LI" - Como Getúlio via essa situação

ARMANDO ZIULER - Creio que o Getúlio teve um
pouco a influência do Roosevelt. Não se fala muito nisso
porque "nosso país é independente". Mas a questão é
que Roosevelt, com as suas vitórias na política interna
dos Estados Unidos e na política da América Latina em
geral, abriu barreiras, deixou as pessoas falar, ouviu-as e
visitou países latino-americanos, mostrou seu interesse.
Era um político novo e imprimiu o novo em toda a Amé-
rica. Acabou com aquela história de cobrar juros muito
altos pelos empréstimos e com as ocupações militares que
se faziam por qualquer motivo. Roosevelt pôs mão nisso,
era mais avançado, influindo aqui no Getúlio e nos políti-
cos do tipo do Mílton e do Brigadeiro. Influiu também
muito para que nós, comunistas, avançássemos. Como o
imperialismo americano era muito forte, não havia dúvi-
da sobre quem iria ser o inimigo. No momento era o na-
zismo, o resto era secundário. Quem não viu isso foi a
UDN dita de esquerda, a UDN mais agressiva, mais or-
todoxa. Ela achava que era preciso derrubar o Getúlio.
Se a gente estava querendo derrubar o Hitler, e Getúlio
estava na mesma corrente do Hitler, então tínhamos que
começar aqui mesmo. E havia até uma poesia do Félix
Fernandes nesse sentido.

O Getúlio foi um homem muito inteligente, não só ele,
mas seu grupo todo, que tinha o João Neves, o Luzardo,
muito reacionário, além de outros que eram mais avança-
dos e fizeram um bom trabalho nesse nível. Eles criaram

Na França, o Partido Comunista chegou a ser o maior.
Isso na França, a pátria da democracia, líder da cultura, e
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não cm um país atrasado qualquer. Nas primeiras elei-
ções do pós-guerra ele foi o mais votado, elegeu a maior
bancada no Parlamento francês. O 'I'horez, chefe do PCE
era o vice-Primeiro Ministro. Era uma força, não sei como
a perdemos.

Na Itália, o PCI era o segundo Partido. Não era o primei-
roporque a força maior era do Vaticano, da Igreja Católi-
ca. Mesmo assim o Togliatti era, talvez, o político mais
eminente e mais esclarecido da Europa naquela época.

O Getúlio fez, então, o P'l'B, não digo que fosse com
uma idéia anticomunista em si - apesar de haver os
anticomunistas, também: o que ele queria mesmo era ga-
nhar o apoio da massa trabalhadora mais importante. Do
campo não se falava, porque o campo não estava organi-
zado e os fazendeiros davam seu jeito à moda antiga.
Agora já estão perdendo ou já perderam esse jeito.

Ao mesmo tempo, o Getúlio fez o PSD - Partido SocialI	Democrático. Esses dois partidos são irmãos gêmeos. Um
é ligado ao outro.

HA - O senhor acha que o crescimento do PCB tenha
assustado o governo, por dar a idéia do controle do Parti-
do sobre os trabalhadores?

ARMANDO ZILLER - É possível. Nós mesmos nos as-
sustamos com esse aumento brusco e atribuímos tudo, ou
quase tudo, ao prestígio pessoal do Prestes, o que foi, a
meu ver, um erro muito grande.

Na verdade, o prestígio pessoal do Prestes, depois de dez
anos de cadeia, em que ele esteve quase sempre inco-
municável, não podia provocar tal crescimento, ainda mais
porque no Estado Novo não tínhamos meios de comuni-
cação, como propaganda e jornais. A vitória das Nações
Unidas e, especialmente, o papel que a União Soviética
representou na guerra, isso sim foi a principal causa do
crescimento rápido de uma nova idéia.
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lIA - A época, avaliava-se o crescimento como decor-
rência do prestígio de Prestes?

ARMANDO ZILLER - Sim, mas fico sem jeito de afir-
mar isso. No meu modo de ver, o pessoal valorizou muito
o Prestes, porque ele era personalidade nacional. Liber-
tado com a anistia, usamos seu nome como uma bandei-
ra, como meio de aproximação com o povo. E isso deu ao
Partido um elemento forte, porque Prestes era mais dire-
tamente ligado ao Brasil, era brasileiro. Havia também o
movimento dos tenentes. Não se pode falar só em Pres-
tes e da Coluna Prestes, que foi mal conduzida por nós e
que deveria, antes, ser chamada Coluna Miguel Costa!
Carlos Prestes.

HA - Mas uma boa parte dos tenentes, de certa forma, se
incorporou ao Governo. Prestes foi um dos poucos que
ficaram à margem.

ARMANDO ZILLER - Quase todos ficaram com o Go-
verno. E o caso do João Alberto e do Góes Monteiro,
que foi realmente tenente.

O Prestes não apoiou o movimento da Aliança Liberal,
que deu como resultado a Revolução de 30. Prestes não
aceitava considerá-la como revolução, mas como um
movimento popular, porque não houve modificações pro-
fundas. Outros diziam que foi revolução, porque o povo
participou. Acho que não houve modificações profundas,
mas o movimento galvanizou o povo brasileiro.

LF - Vamos voltar a 1945. O senhor estava falando sobre
a criação do PTB como irmão gêmeo do PSD.

ARMANDO ZILLER - O PTB pegou uma faixa popu-
lar e o PSD pegou uma faixa da burguesia e dos fazendei-
ros. Getúlio governava com o apoio dos (1015 partidos.
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Era um negócio difícil, e, a princípio, não percebemos ou
não demos importância a isso. Pensávamos que o mundo
já estava indo para o comunismo, com a vitória da União
Soviética sobre a Alemanha e os seus reflexos na Euro-
pa: o governo francês esteve em nossas mãos, o governo
italiano estava quase caindo... Se os dois partidos, da Fran-
ça e Itália, aderissem ao movimento comunista, ganhas-
sem os governos e se firmassem, com certeza Franco, na
Espanha. Salazar. em Portugal, e outros mais seriam de-
postos. E, com a Europa mudada, claro que o mundo se-
ria diferente.

A nossa perspectiva não era tão errada. Só foi exa-
gerada.

I LF - Após a queda de Vargas, nas eleições presidenciais
de 1945, o PCB escolheu o candidato ledo Fiúza, ex-
prefeito de Petrópolis. Como foi esse processo?

\RNfkNDO ZILUER -Tivemos dificuldade cm esco-
lher um candidato. Para não parecer que estávamos
muito sectários, queríamos uma candidatura mais am-
pla, que atraísse outras correntes. Isso já era fruto do
aprendizado lutando contra Getúlio. "Vamos pegar ou-
tras correntes, outros setores, até burgueses". Creio
que o Prestes, se fosse candidato, teria mais votos do
que o Fiúza, um desconhecido. Eu já tinha ouvido o
seu nome, porque ele tinha sido prefeito de Petrópolis,
quando morei lá, e me lembro que ele fez um bom
governo, tanto que depois foi reeleito. Mas não sabía-
mos mais nada dele.

O prazo estava vencendo e era preciso arranjar alguém
que aceitasse a candidatura, porque era difícil aparecer
como comunista, mesmo com a vitória na Segunda Guer-
ra. Além do mais, era preciso ter dinheiro, o que o Partido
não tinha. O candidato, portanto, devia reunir amigos que
estivessem dispostos a gastar uma importância conside-
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rávcl para fazer urna campanha nacional, e em ROUCOS
dias. Então apareceu na última hora o ledo Fiúza, dispos-
to a fazer isso corri um grupo de amigos, pois, além de ter
sido prefeito, ele exercera outras funções públicas, pare-
ce que esteve ligado ao Departamento de Obras contra a
Seca. Havia muita gente ligada a esse órgão que tinha
interesse em que o Fiúza ganhasse, por já haver trabalha-
do com ele.

Mas o Lacerda, que tinha também o seu grupo, desco-
briu uma porção de erros e de roubos da era Fiúza; não
sei se tinha a ver com a administração de Petrópolis, com
esse departamento de engenharia, ou com os dois. O fato
é que ele escreveu um livro imediatamente. O Lacerda
era um sujeito extraordinário, tinha rara inteligência para
escrever e grande capacidade para o trabalho. Em menos
de uma semana o livro estava quase composto. Demorou
mais na tipografia do que para ser escrito. Foi intitulado
O Rato Eiúza e foi um sucesso. A sorte é que o brasilei-
ro é meio analfabeto, não lê muito frisos!. Nas grandes
cidades tivemos muitas derrotas. Mesmo assim o Fiúza
chegou a ter 107(, dos votos: em 6 milhões de votos, ele
chegou a ter 600 mil. Foi uma coisa muito séria.

LF - Como foi a campanha dele?

ARMANDO ZILLER - A campanha foi rápida: quinze
ou vinte dias. Aqui em Minas o Partido já estava organi-
zado, eu era o secretário-político estadual, e tivemos bas-
tante apoio do comitê nacional. Na parte mais esclarecida
do povo, ou mais importante, política e economicamen-
te, o Partido teve mais atuação e mais voto. No Nordes-
te, não, a não ser Pernambuco, onde já tínhamos um gru-
po. Historicamente, os pernambucanos sempre atuaram
em movimentos populares muito fortes, desde, talvez,
Pedro Ivo, que não era comunista, e antes, na guerra con-
tra os holandeses e numa porção de outras ocasiões, já
que eles sempre foram guerreiros. Sei que lá tivemos
muito voto.
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LF - Corno era feita a campanha: panfletos, rádio?

ARMANDO ZILLER - Televisão não havia. Era pelo
rádio. Havia também comícios, feitos no interior e em
toda parte para onde viajávamos. O Partido foi se organi-
za do nas principais cidades de Minas, na base dessa carn
panha.

11A - Quem a financiou? Vocês se cotizavam para as des-
pesas?

ARMANDO ZILLER - Nos cotizávamos. O dinheiroI	vinha do povo, nós o tirávamos dos bancos. Durante a
campanha fazíamos visitas a grandes fazendeiros, que
temiam que os comunistas ganhassem as eleições e nãoI queriam ficar na posição de inimigo. Então contribuí-
am. Se ganhássemos, eles diriam: "Olha, eu contri-
buí..." frisos!. Isso houve demais. Isso é próprio doI	mineiro e do homem cm geral: "Se esse pessoal ga-
nha, vão nos cortar o pescoço". E houve, também, que
outros partidos queriam nossos votos. Apesar de nos

'	 repudiarem, sabiam que não tínhamos dinheiro e faci-
litavam certas despesas para nós.

LF - Quais partidos?

ARMANDO ZILLER - O próprio Governo e a UDN,
que era tremendamente pragmática e passava por cima
de muita coisa. Era maquiavélica - não no sentido da
safadeza, mas de aproveitar todas as possibilidades para
sua própria vitória e... "depois a gente resolve". Queria
tirar do governo o Benedito Valadares, que já estava no
cargo há muitos anos.

Então contribuíram, porque tínhamos argumentos:
Estamos dispostos a aderir ao programa que vocês es-

tão fazendo. E interessante para nós que vocês sejam
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vitoriosos, e não os outros. Mas não temos dinheiro. Não
é justo gastarmos o pouco dinheiro que temos em carta-
zes do Brigadeiro e de outros candidatos. Se quiserem,
vocês nos dão dinheiro, e nós fazemos cartazes dos nos-
sos. Faremos a campanha pela vitória do candidato de
vocês, tanto federal como estadual". E fizemos mesmo.
Eles sabiam que quando nós, comunistas, firmávamos um
acordo, nós o cumpríamos. Tínhamos essa auréola de
gente séria. Depois, por algumas coisas, nós a perdemos.
A política acaba corrompendo todo o mundo. Para alcan-
çar um objetivo determinado, a gente, às vezes, passa
por cima de certos mandamentos menores.

LF - Essa aliança com a UDN foi para a Constituinte ou
para a campanha presidencial?

ARMANDO ZILLER - Não foi uma aliança propriamen-
te dita, foi um apoio para um objetivo que depois mudou,
porque o Prestes, no Rio, estava ao lado de outros corifeus
para derrubar o Getúlio. O prestígio do Getúlio era o mais
importante e o maior obstáculo a ser enfrentado, por isso
ele tinha que deixar de ser carismático. Era preciso cor-
tar suas asas, pois o homem estava com uma força tre-
menda. Soube aderir na hora exata e conduzir a coisa com
muita percepção.

LF - Houve dentro do Partido quem apoiasse Eduardo
Gomes, não?

ARMANDO ZILLER - Mas é claro. Tudo indicava que
nós íamos apoiar o Eduardo Gomes. Era um revolucioná-
rio de 1922 e meio maluco também. Certa vez pegou um
avião e veio com bombas em cima do Catete para matar
o Getúlio. Malogrou porque teve uma pane, foi forçado a
descer e acabou preso. Queria fazer o que o Pinochet fez
com o Allendc anos depois. Era um jovem desesperado
com a situação do Brasil: "Getúlio é responsável por tudo
isso, então vamos liquidá-lo'.
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O Prestes, por seu lado, estava com o iencntismo na ca-
beça e pensava que, acabando com o Getúlio, ficava mais
fácil para o povo avançar. Isso era uma ilusão, pois Getú-
lio, em muitos pontos, com a sapiência que tinha, condu-
zia a coisa lentamente, mas ia, mais ou menos, na direção
do povo. Fomos nós que fizemos tantas leis trabalhistas,
mas o autor ficou sendo ele. Dizem: 'Foi Getúlio quem
deu a Lei do Trabalho", mas não foi: foram os soldados
que morreram na guerra.

Então chegou o Prestes. O problema era derrotar o Ge-
túlio politicamente, em todos os Estados, fosse qual Los-
se a corrente que o apoiasse. Em Minas, chegamos a es-
tar juntos com os integralistas, coisa que muita gente não
compreendeu. Então apoiamos o Mílton, também, por-
que o pessoal do PSD tinha o Bias como candidato. Se o
Bias Fortes fosse eleito, dava Getúlio do mesmo jeito.

HA - Então, num primeiro momento, a atitude de Luís
Carlos Prestes era de um certo apoio a Vargas...

ARMANDO ZILLER - Com relação à guerra.

HA - E, no momento seguinte, avaliou que Getúlio era
um empecilho e por isso teria de ser vencido?

ARMANDO ZILLER - Aqui dentro Getúlio era o Esta-
do Novo, o que ficou patente com a morte da Olga,
entregue ao nazismo. Para você ver que o povo brasilei-
ro não tinha maturidade, porque impedir aquilo não era
difícil. Se o Prestes, que tinha grande prestígio diante
da massa popular, levantasse o povo naquela época,
com determinação, teríamos conseguido impedir que a
Olga fosse para a Europa. Não parecia muito difícil, ain-
da mais porque era uma senhora que estava grávida. Não
sei como não foi possível fazer isso, sendo o povo brasi-
leiro tão sensível a esses aspectos humanos... Mas não
conseguimos.
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Vejam vocês: a tática do Getúlio foi muito certa e hábil.
Pegou os trabalhadores, porque o PTB ficou com muito
prestígio nas massas. E com o PSD ficaram as chamadas
classes produtoras, as classes dominantes, os dirigentes.
Os espanhóis chamam tais classes de pudientes, quer di-
zer, as que podem. E mais concreto. Ele então pegou as
duas correntes do processo econômico: o trabalho e o
capital. E nós ficamos assim: estávamos com grande in-
fluência no meio dos trabalhadores e aos poucos a fomos
perdendo. Não tanto pelos acertos do Getúlio, mas pelos
erros nossos também, porque estávamos certos de que
marchávamos para o poder, nas escadarias que a União
Soviética lançou, e logo chegaríamos ao topo.

Quer dizer, não era só o adversário que estava com medo
de nós. Estávamos certos de que nossa escalada ia acon-
tecer mesmo, mas depois vimos que os êxitos subiram à
cabeça. E com os êxitos na cabeça, ficamos fora da rea-
lidade. O problema nosso é que nunca nos pusemos a
estudar a realidade brasileira, pensando que já a co-
nhecíamos. O marxista tem que agir de acordo com a
realidade, com os fatos econômicos, com a situação
real de um país, e não com o que pensa de certas coi-
sas, que são secundárias e não fundamentais. Para ele,
fundamental, mesmo, é quem está com as palancas
da economia na mão.

4 c p í T U 1,0

1-IA - Em 1945 foram realizadas eleições para Presidente
da República e para a Constituinte Federal. Apesar de
ter conseguido 10% dos votos para ledo Fiúza e de ter
obtido 14 cadeiras na Câmara, o PCB não elegeu nenhum
deputado federal por Minas Gerais. O PCB lançou candi-
datos aqui? Como foi esse processo de campanha para a
Constituinte?

ARMANDO ZILLER - Não elegemos nenhum deputa-
do federal. Mas aí é que estava nossa imaturidade políti-
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ca: não calculávamos as coisas praticamente. (\cês vêem
como vão publicar isso, de maneira que não levantem o
pessoal de Minas contra mim). Na verdade, não calculá-
vamos hulhufas. Quem resolvia era o Comitê Central,I onde havia muita gente que nunca tinha estado em Mi-
nas. Não conheciam coisa nenhuma. O próprio Prestes
tinha dez anos de cadeia e não sei quantos anos de exílio.I Ele estudou muito na cadeia, mas não tinha os livros ne-
cessários para saber da situação real da economia brasi-
leira, de maneira que era muito difícil apreendê-la.

Votamos no ledo Fiúza para candidato à Presidência da
República. Para governador, votamos em Mílton Cam-
pos, para quebrar o prestígio do Getúlio e afastá-lo da
vida política brasileira. Era uma petulância muito grande
pensar que podíamos ter essa força. Jogávamos mais com
a força dos democratas e, especialmente, com a da União
Soviética, do que com as nossas. E com a nossa experi-
ência, que era nula, pois nunca tivemos política normal
como outros partidos, prática parlamentar, etc.

Pensávamos que chegaríamos ao poder por causa do pres-
tígio da União Soviética, O Prestes falava com os outros
chefes de partidos de igual para igual, sem ter a mesma
força. Tínhamos o futuro, que não pode ser transformado
em moeda corrente, sem valor atual. E nem sabíamos
quando seria esse futuro. Dependia muito de nós mes-
mos, porque, fazendo burradas como fazíamos, não ía-
mos para a frente, mas para trás.

Em dez ou vinte anos, o Partido cresceu como rabo de
cavalo - para baixo. Cada vez que havia eleição, dimi-
nuía. Nunca mais atingimos o topo. Houve eleições e fo-
rnos majoritários no Rio, fizemos 18 vereadores. Em São
Paulo fizemos 11 ou 12 deputados estaduais. Havia uma
lei que dizia que os votos seriam distribuídos de acordo
com seus Estados. Sobrava sempre um bom número de
votos, que o Partido majoritário, na época o PSD, pegava
para eleger deputado estadual, senador e deputado fede-
ral. Foram eles que fizeram a lei. Mas nessa campanha
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Getúlio não chegou a serfascista;
ele era mesmo égetulista. Tanto que,
quando ele viu que o fascismo estava

perdido e que os interesses do getuíismo não
eram aqueles, tomou outra posição.

O que era dia/ético também.
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eleitoral para vereador, no Rio de Janeiro, o Partido Co-
munista teve mais votos do que os outros, de maneira
que tivemos mais seis vereadores, por causa das sobras.
Eles ficaram doentes. Imediatamente fizeram um proje-
to de lei acabando com as sobras: "Tem de ser mais pro-
porcional...", etc.

IF - Mas, afinal, o que aconteceu em Minas na eleição
para a Constituinte Federal: o PCB apoiou outros parti-
dos? Não temos registro de candidatos do PCB...

ARMANDO ZILLER - O Partido elegeu 16 deputados
federais, porque depois houve uma eleição suplementar
em São Paulo, onde elegemos mais dois: o Arruda e o
Pomar, que eram os dois mais categorizados da direção
nacional.

O PCB estava legalizado, mas fizemos aliança com o Par-
tido Progressista para votarmos no Ademar de Barros e
eles votarem em nossos candidatos. E conseguimos ele-
ger o Portinari senador por São Paulo, mas fomos rouba-
dos violentamente. Pediram recontagem dos votos e pas-
saram o Simonscn 89 na frente. Ia ser um sucesso, o
Portinari já tinha recebido telegramas de parabéns e de
apoio do mundo todo. Deste modo, ficamos com um se-
nador pelo Distrito Federal e outro por São Paulo.

I I,F - Voltando às candidaturas à Constituinte Federal:
parece-nos que em Minas não houve candidato do PCB.
Por quê?

1	ARMANDO ZILLER - Porque Minas era mais atrasa-
da, politicamente dominada pelo latifúndio, aqui muito
mais forte devido à 'política do café com leite". E tam-
bém pela experiência que Minas tinha, já que o político
mineiro era muito mais sagaz do que os outros: é muito
mais difícil ganhar dos sujeitos daqui, que são manhosos,1	amigos...
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Eu me lembro de que urna vez pedi dinheiro a eles para
fazer um movimento, já que não tínhamos o suficiente.
Fui com o Margonari", de Uberlândia: "Estamos aqui
porque precisamos fazer esta campanha e nos falta di-
nheiro para certas despesas. O que podemos fazer para
que nos ajudem?". E eles disseram: "O senhor compre-
ende, nós também estamos cm dificuldade. Veja aqui este
monte de telegramas, que temos que mandar e ainda não
tivemos dinheiro". Aí eu disse: "Está certo, vocês estão
em pior condição do que nós. Podemos levar estes tele-
gramas e passá-los. Nós pagamos. Se é esta a dificuldade,
nós resolvemos". Aí sentiram que não éramos tão burros,
apesar da minha cara: "Não, não é isso..."/risos/.

Para a Constituinte, tivemos uma posição errada. Agora
estou me lembrando: o Comitê Central mandou que a
gente apresentasse candidato. Para senador, seríamos o
Prestes e eu. Levei um susto danado: "Senador em Mi-
nas? Não vai dar em nada!". "O Partido tem que ter can-
didatos para todos os cargos, para mostrar que é grande".
"Mas eu? Sou um bancário, ninguém me conhece". "Você
é o Secretário-Geral do Partido em Minas". Então fui
candidato a senador. A lei permitia que um mesmo cida-
dão se candidatasse por todos os partidos e em todos os
Estados, até para dois cargos distintos. E foi o que acon-
teceu: fui candidato a senador e a deputado federal por
Minas, e o Prestes, por todos os Estados, porque esta-
vam certos de que, com nosso prestígio em alta, seríamos
eleitos. Isso ocorrendo, nossos suplentes seriam convo-
cados, principalmente os de Prestes, que foi eleito em
quatro Estados: o Rio Grande do Sul, que era o Estado
dele, São Paulo, Rio e Pernambuco, onde fizemos seis
deputados federais. E nenhum em Minas. Vocês vêem
(lhe aqui é diferente.

LF - E como foi sua escolha para Secretário-Geral do
PCB cru Minas?
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ARMANDO ZILLER - Foi o seguinte: reunimos os co-
munistas que tínhamos e fizemos um estudo da política
de Minas, que nós e o Comitê Central desconhecíamos.
Fizemos isso com a ajuda do Pedro Pomar, um bom ca-
marada mandado pela direção nacional do Partido. Esco-
lhemos alguns dentre nós, distribuímos os cargos para o
primeiro Comitê Central estadual. Depois houve um con-
gresso, mas foi muito tempo depois.

HA - Sabemos que, durante o Estado Novo, devido às
exigências da clandestinidade, não se conheciam os mem-
bros do Comitê Central. Depois da legalização, todas as
pessoas se tornaram conhecidas, passou-se a lidar direta-
mente com o Comitê Central?

ARMANDO ZILLER - Aí foi direto. Fizemos várias reu-
niões aqui. E quando eles faziam reunião lá, às vezes con-
vidavam nosso pessoal. No primeiro Comitê Central,
Minas não estava representada, não tínhamos ninguém.

HA - Vocês sabiam quem eram eles?

ARMANDO ZJILER - Mais ou menos a gente sabia,
depois que o Partido foi legalizado.

HA - Antes, não?

ARMANDO ZILLER - Antes, não. Antes o Prestes es-
tava na cadeia também. Quando veio para a rua, não era
mais possível manter o Partido na ilegalidade: eles eram
a mesma bandeira.

Nós, aqui em Belo Horizonte, tínhamos 16 filiados. Em
Juiz de Fora havia mais gente, e também no Triângulo.
Mas já existiam as divisões. Ao mesmo tempo, do outro
lado, pegavam os operários para o PTB. Dentro das nos-
sas fileiras, havia o Comitê de Ação, uma esquerdinha
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dura ligada aos tenentes, parecida com a U1)N: "Se é
para combater o fascismo, não é preciso ir à Itália, vamos
guerrear aqui mesmo". Era "Hitler, Mussolini e Getú-
lio". "Para que pegar o Hitler no inferno, se tem o Getú-
lio aqui? O negócio é derrubá-lo, matá-lo". Já sabíamos
que isso não era possível, pois, se Hitler caísse, Getúlio
caía sem um tiro. Mas se o Hitler não caísse, o Getúlio
não ia cair coisa nenhuma: ia surgir muito Getúlio por aí
afora, nos Estados, em outros países. Eles não entendi-
am isso, mas nós entendíamos, o que nos levou a acertar
melhor as coisas.

No mais, a influência era mesmo tipo tencntista. Eles ai-
avam no Partido como se fossem uma tropa. O Prestes
era um bom dirigente militar, um homem de talento sem
dúvida nenhuma, fora de série, e isso a história está aí
para provar, mas os erros que cometeu foram tremendos.
Na época, pensávamos que não fosse erro, porque está-
vamos muito mais atrasados do que ele e deixávamos
passar. Admitíamos essa dominação, que nada tinha de
democrática.

LF - Voltando à eleição de senador: como foi a campa-
nha? Quantos votos o senhor obteve?

ARMANDO ZILLER - Eu tinha até vergonha de sair à
rua: 'Aquilo é que é o candidato a senador?" frisos!.

Havia um deputado do Nordeste de Minas que era casa-
do com uma senhora cuja família morava em frente da
minha casa. De vez em quando, não tendo o que fazer,
eu jogava bola de borracha com meus meninos, com muito
cuidado por causa do automóvel - contrariando a lei -, e
esse deputado (o nome dele me escapou completamen-
te) ficava conversando com o pessoal dele e rindo: "Que
diabo! Aquele é o candidato a senador?".

Eu sabia que não íamos fazer deputado, muito menos
senador. E foi o que aconteceu. Sabe o que o Juscelino
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mc contou? Quando um eleitor lhe dizia que ia votar no
Zilier para senador, ele dizia: "Está muito bem, ele me-
rece, mas você vote nele para senador e cm mim para
deputado". E muita gente fez isso.

Nós tivemos 25 mil votos para senador, com Prestes e
tudo, mas o nosso pessoal estava certo de que ele tinha
um prestígio tal que iria fazer senador e deputado em
vários Estados, e por isso o pusemos em toda parte. Fize-
mos vários deputados com o Prestes, mas, em Minas, não
conseguimos eleger nenhum, nem com o seu prestígio.
E repare que eu já tinha algum nome, por ter dirigido
uma greve nacional de bancários. E, modéstia à parte,
ela foi bem orientada, saímos vencedores.

1-IA - Vamos conversar sobre o ano de 1946. Enquanto o

I	PCB definia uma política de "apertar os cintos", evitar
greves e harmonizar as relações de trabalho, os sindica-
tos de bancários, inclusive o de Belo Horizonte, não se

I	subordinavam a essa decisão, iniciando a preparação da
greve nacional da categoria. Como membro da direção
estadual do Partido aqui em Minas, como o senhor via

I	essa divergência de posições entre a direção nacional do
PCB e o sindicato?

I ARMANDO ZILLER - Eu era o presidente do Sindica-
to dos Bancários de Belo Horizonte, mas lutávamos por
um objetivo nacional. Não era possível parar todo o mo-
vimento, muito bem preparado, que resultou na primeira1	greve nacional.

Essa greve marcou época. Realizada logo depois da guer-
ra 9' e vitoriosa, deu muito ânimo a todo o movimento
operário no Brasil, não só ao movimento dos bancários.
Naquele momento, o Prestes era o secretário-geral do
Partido, tendo saído da cadeia pouco antes. Ele não esta-
'a bem informado ainda, senão concordaria com nossa

decisão. Na opinião dele, o Brasil, com a vitória na guer-
ra, tinha todo o interesse cm construir uma paz duradou-
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ra, avançando o máximo possível no terreno da democra-
cia. Então, qualquer movimento que pudesse perturbar
esse avanço democrático era um perigo. "A guerra nos
deu condições e, agora, nós mesmos vamos destruí-las?"
- essa era a idéia que alguns tinham, e acho que era a do
Prestes também. Só que, no caso dele, adquiria um pres-
tígio muito grande. O próprio nome está aí a dizer, por
isso é que ele se chama Prestes, não? /,ços/

A turma era muito inclinada a concordar com o que ele
dizia. Todos nós sabíamos que ele enxergava melhor e
tinha muito mais capacidade do que qualquer um de nós.
Esteve muito tempo recolhido e pôde estudar, militar,
ver: isso tudo lhe dava uma idéia mais correta das coisas
do que a que nós, que estávamos envolvidos na luta, tí-
nhamos. Nosso respeito por ele e o fato de ele ser o mais
capaz nos levavam sempre a ouvir com interesse suas
propostas. E não as recebíamos com o pé atrás; pelo con-
trário, éramos até inclinados a aprovar sem muito exame,
dada a confiança que tínhamos nele. Isso não impede
que aquele que está na luta faça o que os trabalhadores
querem.

Já vínhamos com essa campanha, que estava enraizada
profundamente na nossa luta. Representava o nosso es-
forço por sistematizar a profissão, uma pendência que
chega até hoje, já que, com raras exceções, os bancos
nunca adotaram quadros de carreira. Em 1934 tínhamos
conseguido a estabilidade aos dois anos. Agora estáva-
mos querendo uma lei que estipulasse os quadros nas di-
versas categorias. Se não me engano, nessa época o
Otacílio°2 era também presidente do Banco de Crédito e
Comércio e às vezes queria mostrar que, apesar de ser
Governo e Executivo, não estava lá como representante
dos banqueiros, mas de um partido. Ele não era um de-
fensor de sua categoria contra os bancários. Foi muito
tolerante no começo, e discutíamos com ele. (Otacílio tinha
um passado interessante. Ele foi um bom prefeito, muito
empreendedor. Transformou a cidade de Belo Horizonte).
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Preparamos um grupo de bancários com bom conheci-
me do sistema burocrático do Banco do Brasil. Era
mais fácil organizar um plano nesses moldes e depois
estendê-lo a toda a classe bancária. Foi um sucesso. A1 idéia pegou. Não se tratava de aumento de salário. Aliás,
nossos principais movimentos não foram por aumento de
salário, mas por questões de caráter mais permanente,1 por modificações mais profundas. Não era somente con-
seguir um reajuste, e o patrão, com uma penada, anular,
aumentando os preços. Nós queríamos conquistas defini-1	tivas e reais.

Nós não tínhamos ainda a confederação nacional, pois a
lei nem cogitava disso, mas os bancários fizeram do sindi-
cato do Rio de Janeiro, que era o mais importante, um
pivô. Em torno dele a gente atuava, como se ele respon-
desse também pelo movimento nacional. Era fácil, por-
que só havia sindicatos de bancários neste miolo: Rio,
São Paulo e Santos, além de Pernambuco e Bahia. Em
Belo Horizonte, o sindicato tinha começado mas, na ver-
dade, não tinha vida alguma. No Sul havia Porto Alegre,
mas, por serem gaúchos e estarem no poder, não partici-
pavam se a luta fosse contra o governo do Getúlio.

Nós fizemos esse movimento. Demorou, porque fez-se
um estudo. A turma se reunia. Depois, os banqueiros ele-
geram uma comissão, e os bancários, outra. Na comissão
de bancários estavam dois dirigentes do sindicato do Rio:
Antônio Luciano Bacelar Couro"', que era o presidente,
e Olímpio Fernandes telo 94, secretário. O Olímpio era
um rapaz com uma estampa bonita, falava bem, era de-
sembaraçado, as moças gostavam muito dele - um suces-
so. E defendia muito bem as posições dos bancários. Os
dois eram advogados e foram muito bem.

Então, organizou-se um projeto nosso e discutiu-se com
alguns banqueiros, cujos nomes não me recordo mais. De-
viam ser representantes das casas bancárias, porque os
banqueiros não iam apresentar elementos de um banco
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importante, corno o Crcdircal ou o Boavista, para que não
fossem responsabilizados pelo que se decidisse ali. Mas
eram representantes indicados e reconhecidos por eles.
Essa comissão se reunia sob a chefia de um alto funcio-
nário do Ministério do Trabalho. Durante alguns meses,
eles se reuniam duas ou três vezes por semana, e foram
assim até aprovar, com uma dificuldade danada, rodo o
projeto.

Foi uma experiência nova, as duas classes antagônicas se
reunindo para organizar a profissão na qual estavam
interessadas. Quando isso chegou ao fim, fizemos as-
sembléias em vários lugares do Brasil. Procuramos
entrosar o que havia de movimento bancário organizado
em todas as partes. Reunimos aqui um grupo bom. Eu
me lembro de que vinha gente de Recife, de Fortaleza,
do Maranhão, de todo lugar. O Couro mesmo é natural
do Maranhão.

1-lA - Por que a greve? Houve algum impasse com os
banqueiros?

ARMANDO ZILLER - Bom, aí vem o Prestes com a
história de "agora com a vitória". Começou o desenvol-
vimento pacífico, porque o velho Stalin, que não era tão
burro como eles pensam, nem tão feroz, fez o que faria
qualquer um no lugar dele. Ele tinha que garantir um
negócio novo, que estava sendo muito combatido.

(Mas isso não vem ao caso, não estamos discutindo essa
questão. Não sou stalinista, nunca fui. Pelo contrário, sem-
pre critiquei as coisas, mas reconheço que, na balança, o
velho Stalin tem o lado positivo muito maior que o nega-
tivo. Na guerra, ele não deixou a peteca cair. Só isso.)

Aí, como eu dizia, o Prestes veio com aquela de que "qual-
quer movimento grevista era contrário ao processo de-
mocrático, que se iniciara à custa de tanto sangue". Isso
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não se diz, porque não tinha nada a ver. Pelo contrário,
havia era que pôr cm prática o que no campo de batalha
eles conseguiram com as armas. íamos conseguir aqui,
em torno de uma mesa, melhorar a situação do povo.

E não era possível nem discutir isso, porque o processo já
estava cm andamento. Nós mesmos é que encaminha-
mos tudo, com aprovação geral, de maneira que, de uma
hora para outra, íamos nos reunir c dizer: "Olha, gente,
fica tudo o dito pelo não dito, que nós vamos todos para
casa"? Não era possível! O que era isso, afinal?! Só por-
que alguns dos dirigentes mais destacados do movimen-
to eram do Partido Comunista, e como o chefe do Partido
disse aquilo, estávamos obrigados a cumprir suas ordens?
Então os sindicatos não eram independentes? Os sindi-
catos eram realmente um biombo do Partido, como se
dizia com tanta freqüência? Tenham paciência!

Outra coisa é que não estávamos de acordo com a idéia
do Partido, nem com Prestes. "Não é possível parar!
Estamos com a procissão na rua! Como é que fica? Nós
vamos voltar por quê?". Ele não se abalou. A direção tam-
bém não veio importunar a gente, porque era um Movi-
mento...

Bem, aí fizemos esta costura: eles preparavam todo o tra-
balho, que discutíamos nos bancos, nos sindicatos.
Isso foi distribuído em folhetos. Aquele anteprojeto nos-
so foi aprovado em parte, com algumas emendas, e hou-
ve discussão mesmo, porque há muita gente no meio
dos bancários que entende de leis, especialmente da
profissão.

lF - A greve foi detonada por quê? 1-louve algum
impasse?

ARMANDO ZILLER - Pelo seguinte - agora é preciso
pensar uma palavra mais amena: após OS banqueiros se
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reunirem conosco e com o Ministro do Trabalho - com a
chancela do Governo, portanto -, era só assinar o projeto
e o Presidente da República aprová-lo.

Conseguimos fazer uma coisa muito estranha. Quando
veio a paz, o Brasil estava sob a ditadura do Estado Novo,
que findou com as eleições. Estas foram para eleger uma
Assembléia Nacional Constituinte, com acúmulo de fun-
ções, ou seja, uma vez terminada a fase constituinte, a
Assembléia faria também a legislação ordinária. E nós,
comunistas, lutamos, ao lado de outros partidos, para que
houvesse uma Assembléia Nacional Constituinte que,
feita e promulgada a Constituição, desapareceria. Novas
atribuições, novos conceitos democráticos, e o povo ia
ter um novo regime, sob a égide de uma democracia.

Aí é que entra a incompreensão de nossos amigos. Na
hora de aprovar isso tudo, os representantes dos banquei-
ros na comissão disseram que não estavam mais de acor-
do com o texto. Mas, então, eles deviam ter chamado os
banqueiros durante as discussões, e estas levariam me-
ses. Foi uma coisa bem elaborada, cuidada e amassou-se
muito barro em cima disso. Os homens ficaram quietos,
concordando, é lógico, pois estavam lá apoiados e indica-
dos por eles. Finalmente, disseram que não assinavam
aquilo, porque não estavam de acordo. O projeto ia para
receber assinatura do Dutra, com apoio do próprio Otacílio.
Ora, você já viu?! Era de amargar! Não tinha outro jeito.
O que íamos fazer como categoria?! Não é possível con-
cordar com uma coisa dessas. Aí, o sindicato se reuniu em
torno de suas sedes e todas apoiaram uma resolução to-
mada no Rio, pelo comitê provisório nacional - era a gre-
ve. j á estávamos com medo disso e, ao mesmo tempo
que as coisas andavam, com essas dérnarches oficiais, tra-
balhávamos nos bancos para a formação de comitês de
greve que pudessem sustentar uma mudança de regras.
Nosso combate, nesse momento, já não era mais no ter-
reno político, nem no Ministério, era no campo de bata-
lha, com outras armas. Então, tivemos que nos preparar.
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Não queríamos a greve, mas, se ela viesse, não podíamos
perdê-la. O tempo que nós gastamos nisso...

LF - Como era o cotidiano dessa greve? Como as pesso-
as se organizavam?

ARMANDO Z1LIER - Tivemos uma boa experiência,
porque em 1934 também houve urna greve, a que criou o
Instituto dos Bancários. Essa experiência nos foi muito
útil em 1946.

Aqui, foi até mais fácil, porque havia pessoas que tinham
participado do movimento de 1934. Eu mesmo levei para
o Rio minha experiência. Fizemos lá uma reunião, e mos-
trei: "Em 1934, nós fizemos assim, assim, assim...".

O que se fez nessa reunião no Rio foi o seguinte: organi-
zou-se imediatamente cm cada banco um comitê de gre-
ve, do qual saía pelo menos uma pessoa para o comitê
geral, para fazer a articulação de vários bancos. Os esco-
lhidos já tinham sido testados nas campanhas que fize-
mos em defesa dos combatentes. Aquela mentalidade de
luta antifascista foi dominando a situação. Já tínhamos uma
vida política. E éramos conhecidos da massa, principal-
mente os companheiros do Rio.

Mas não fui para o Rio, porque, seu eu fosse para lá, dei-
xava de dirigir o movimento em Minas. Naquela época o
sindicato estava começando, era difícil de pegar um ca-
bra que tivesse prestígio junto à massa, porque ninguém
era conhecido de ninguém. Sem uma pessoa assim, o sin-
dicato não funcionava. Com isso, eu não podia sair, por-
que podia fracassar o movimento em Minas. Fiquei aqui
e o Magno Fernandes. que era o tesoureiro do sindica-
to, foi para lá.

HA - Quanto tempo durou a greve?
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ARMANDO ZILLER - Uns vinte dias. Foi um negócio
sério. E só ganhamos porque estávamos muito bem pre-
parados, até mesmo politicamente.

HA - Em Minas houve paralisação.'

ARMANDO ZILLER - Aqui, organizamos um bom co-
mitê de greve. O sindicato anteriormente não tinha vida,
mas cm 1946 nós o abrimos. O Elói Tertuliano, que foi o
último presidente da "dinastia" do Banco Comércio e
Indústria no sindicato, ficou doente e pediu demissão. O
secretário assumiu. E o secretário, o Campolina, não era
elemento do Comércio e Indústria (trabalhava no Banco
de Londres).

O Campolina desempenhou um belo papel, porque pre-
parou essas coisas todas e, quando ganhamos as eleições,
apoiou o nosso programa. Com isso, pudemos trabalhar
com mais facilidade, porque já não era aquela panela que
estava lá dentro. E o Noronha Guarani, um democrata,
que depois foi da UDN, filho de pai muito importante,
também sempre nos apoiou, embora não tivesse grande
atividade, porque era um moço de elite. Mas era muito
bom rapaz, uma pérola. Não sei se hoje ainda é assim.
Acho que é. Nunca ouvi falar nada contra ele. Passou a
banqueiro, mas continuou muito bem conosco.

Agora, também, não havia as correntes antagônicas que
antes lutavam entre si, era mais fácil obter a unidade. E
os próprios colegas integralistas apoiaram completamen-
te a greve. Eu já era presidente do sindicato. Não vamos
dizer que fomos nós os seus idealizadores, que somos os
cabras que fizeram coisas geniais.. A conjuntura foi muito
favorável. Se a gente não tivesse feito aquilo, teríamos
cometido uma traição à classe bancária, ao movimento
sindical e ao movimento democrático brasileiro.

1-IA - Consta que, nessa greve, em Minas houve passea-
tas dos bancários.
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ARMANDO ZILLER - Houve muitas, lizemos um mo-1 vimento bem organizado, modéstia à parte, por causa da
experiência que colhemos lá fora. Não inventamos nada.
Na verdade, aproveitamos duas experiências. A da greve1 de dois dias, de 1934, e, antes dela, a da luta pela lei de
seis horas, quando não foi necessário fazer greve, porque
estávamos tão unidos que os banqueiros resolveram fa-
zerlogo a concessão. Diziam que iam acabar falindo, que
teriam que contratar muito mais bancários... - não con-
trataram mais ninguém! E passamos a trabalhar só seisI horas, fazendo todo o serviço que antes fazíamos em dez,
doze, dezoito horas, porque todo o mundo trabalhava com
mais consciência, critério e entusiasmo.1
1-IA - Em julho de 1946, realizou-se a 3' ConferênciaI Nacional do PCB. Nela, Prestes apresentou uma declara-
ção sobre a união nacional, a América Latina e a explora-
ção do capital norte-americano. O Partido deveria expur-
gar os elementos sectários e reforçar a democracia inter-
na. Nessa mesma conferência o ICB aprovou a realiza-
ção do congresso operário e a criação formal da CGT1399I	em substituição ao MUT Sobre essa conferência, o que
o senhor poderia dizer?

ARMANDO ZILLER - Olha, não participei dela, em-
bora fosse secretário do Partido aqui em Minas. Manda-
mos dois delegados, o Marco Antônio 97 e o Niltinho, um
moço de Nova Lima. (Ou foi o Davi Custódio, também
de Nova Lima, um moço que estava se destacando mui-
to). O Marco Antônio era um jovem de dezoito anos, ope-
rário e estudante de Direito. Os dois foram muito bem e
se comportaram à altura da situação.

Eu estava aqui, no movimento sindical, e não gostava
muito de misturar uma coisa com a outra, nem a situação
permitia. Por isso, sofria uni pouco, às vezes, porque o
Partido tinha a sua política operária e era natural que ele
se interessasse mais pelo movimento sindical que os ou-
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Queríamos afim da ditadura e uma
Constituinte para elaborar uma nova

Constituição. Era isso - com o Getúlio ali
sem ele. Mas a UDN dizia: "Não, tem que

ser sem o Getúlio ". Assim, criava um
problema, porque Constituinte todo mundo
queria: se uns queriam com o Getúlio, e os
outros sem ele, isso enfraquecia a luta. O
mais importante era a luta apoiada por
todo o povo, pois só assim conseguiríamos
uma Constituição muito melhor do que a

que saiu. Quando o povo está na praça, ele
comanda, não é comandado - é  velha
história do boi, que não sabe aforça que

tem. Mas aí diziam que estávamos
defendendo o Getúlio, e não a Constituinle.

Era uma safadeza muito grande.
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tros partidos. E podia até, em suas reuniões, nos convo-
car, para saber como iam as coisas por lá, enquanto os
dirigentes dariam a opinião deles, mas não podiam passar
daí.

LF - A Central Geral dos Trabalhadores do Brasil era
uma tentativa de fazer uma confederação nacional dos
trabalhadores?

ARMANDO ZILLER - Nós fizemos a central, fizemos
um congresso nacional. Isso também foi feito com o
Otacílio no Ministério. Começamos lá uma reunião com
todas as pessoas que depois voltaram a ser da CNTI, entre
elas o 1)eocleciano Holanda Cavalcanti, que foi o pri-
meiro presidente da CNTI - perpétuo, parece. Perpétuo
não, porque, no fim da vida, conseguimos pôr o Riani'°
lá em cima, no lugar dele, e ainda Ari Campista"" e
outros.

Os bancários não participavam. Não havia uma confede-
ração nacional, mas sempre achamos que ela fosse ne-
cessária. A própria experiência das lutas nacionais demons-
trava que havia problemas. como o salário mínimo, a pró-
pria democracia e a luta contra o nazismo, que exigiam
uma orientação nacional. Era preciso um organismo am-
plo. Em todos os países já havia, mas aqui a Consolidação
das Leis do Trabalho não permitia. Ainda assim, quise-
mos criá-lo. Podíamos fazer isso e fizemos. O Otacílio foi
de acordo. Mas eles, do governo, trataram de garantir a
maioria no tal congresso, vendo que os comunistas esta-
vam com muito prestígio.

Esse congresso foi decisivo para todos e para a própria
divisão que houve. Foi realizado no estádio do Vasco da
Gama, Sol) a égide do Ministro do Trabalho, que convo-
cou uma comissão com representantes de cada categoria
profissional. Era uma nomenclatura deles, meio fascista.
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Mas, enfim, não tem importância. Hzcmos esse negócio.
Nos reunimos com o Ministro, que se comportou muito
bem e ficou à frente de tudo, no congresso, facilitando as
coisas. O regulamento para o congresso era o seguinte:
cada sindicato deveria inscrever-se, pagar - sempre ha-
via algum dinheiro para essas coisas, mas não ia ser preci-
so porque o ministério arcava com as despesas - e eleger
dois elementos, que o representariam no congresso. Um
seria eleito pela assembléia sindical; outro, pela direção
do sindicato. Isso garantia que, se na assembléia sindical
elegêssemos um delegado comunista, pela diretoria eles
poderiam eleger alguém mais ligado ao ministério. Não
tínhamos muito problema de maioria, porque o que que-
ríamos era propor coisas tão sensatas e tão claras que todo
o mundo iria concordar com elas.

Foi no congresso que começou a batalha. Quando eles
viram que defendíamos lá algumas teses, não se interes-
saram em liberdade sindical, unidade sindical, autonomia.
Estávamos de acordo que houvesse Ministério do Traba-
lho, mas quem dirigiria o sindicato seria a diretoria deste,
com estatutos feitos pelos associados. O fato de cada sin-
dicato fazer seu estatuto não pode ser ruim para todas as
profissões, que diferem muito. Então, pusemos várias
coisas, que estavam de acordo com as quatro liberdades
do Roosevelt e com tudo que se pregava na guerra. Mas
aí o Dutra e outros não concordaram. Fizeram o diabo.
Começaram a querer entrar em choque lá dentro com os
comunistas.

Sabe o que eles inventaram, um belo dia? Apareceram
COM uma cesta cheia de lacinhos de fita verde-amarela:
"Todos vão pôr o lacinho aqui" [indica a lapela]. Eles
imaginavam que os comunistas não iam pegá-los. Idio-
tas! "Eu não sou brasileiro? Não vou usar uma fita verde-
amarela?". Assim, quem entrasse sem ela seria comunis-
ta, e os outros, os deles. Com isso, podiam separar comu-
nistas e não-comunistas. Havia duas mil pessoas nas ar-
quibancadas do Vasco - ia haver uma verdadeira briga de
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foice e nós íamos apanhar para burro. Ali devia haver
muitos cangaceiros. Quer dizer, estavam querendo aca-
bar com o congresso sem parecer que o responsável era o
Governo. Mas os comunistas estavam inocentes, não sa-
biam daquilo: "Ah, que interessante, que boa idéia!"— e
pusemos o verde-amarelo. Não houve racha, não houve
briga.

j á estávamos discutindo as últimas teses, os últimos pon-
tos do programa e do novo regulamento, e íamos passar
para a eleição da diretoria da CGTB - Confederação
Geral dos Trabalhadores do Brasil -, para ficar CGT, que
era um nome consagrado internacionalmente. O negócio
estava sério e eles não tinham mais como sair. O gargalo
estava ficando pequeno. Então, numa bela noite, rompe-
ram e saíram dali - foram para o Ministério do Trabalho.
Porque até então eles acreditavam (o Otacílio Negrão de
Lima e todos mais) que, no fim, iam eleger a diretoria da
federação com a maioria deles. Mas, como perderam, nem
esperaram a votação. Nesse momento, o Otacílio tirou a
máscara: ele estava lá representando o Dutra, não os tra-
balhadores. Por isso, ou largava o ministério ou então
comandava aquele pelotão que queria fazer uma CGT
de acordo corri o ministério e com o Governo e, vamos
dizer, com os patrões também. Não era possível separar
Governo de patrão. Saíram e fizeram. Mas saíram só uns
duzentos e poucos, no meio de dois mil, o que eqüivale a
10%. (Vamos pôr 20%, por generosidade. Mesmo assim,
seria uma minoria insignificante). No Ministério do Tra-
balho, reuniram-se em um pequeno auditório, muito pe-
queno em comparação com as arquibancadas do Vasco da
Gama. Organizaram a CNTI, Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria. Contra nossas idéias, faziam
uma confederação nacional de trabalhadores só da indús-
tria. Não pegavam os outros - do comércio, da lavoura,
dos marítimos... Mas se organizavam para o futuro. Pro-
punham a criação de mais sete ou oito confederações na-
cionais, por setores, ruas proibiam uma confederação que
reunisse todos eles.

173



LIA - Havia alguma lei proibindo uma central de traba-
lhadores?

ARMANDO ZILLER - A lei trabalhista não a admitia.
(Lei, por sina!, do tio desse nosso presidente, que foi
festejado outro dia como o homem que fez a Consolida-
ção das Leis do Trabalho. Fez muita coisa - não a conso-
lidação, mas fez a lei inicial, a 19.770, que era na verdade
um decreto-lei).

Como se disse, a Constituinte, apesar de tudo, fez uma
Constituição democrática, mas a que vigorava no Brasil
era a Constituição outorgada de 1937, do Estado Novo.
Então, havia uma confusão tremenda! Quem estava con-
fundindo as coisas eram eles, não os comunistas, mas jo-
garam a culpa em cima de nós, que estaríamos "fazendo
tudo", etc. Era uma coisa! Mas sempre foi assim. Estáva-
mos com as costas largas aqui, enquanto eles tinham tudo
na mão, a imprensa e tudo o mais, para dar a versão que
bem entendessem. Daí vem, acho até que de antes, essa
história do Alkmin: "O que importa não é o fato, é a ver-
são". Formidável! Isso praticamente espelha essa situação.

1 I Mas foi concretizada a criação da CG'IB, não?

ARMANDO ZILLER - Sim. Saímos do estádio do Vasco
da Gama também, porque, sem o apoio do Governo, não
continuamos mais com aquilo. No último dia, nos reuni-
mos no Sindicato de Garçons, que ficava quase no fim da
Rua do Senado, onde havia um salão muito grande. Qua-
se todo o mundo foi para lá. Ficou cheio do lado de den-
tro e de fora. Mas muita gente não foi, talvez por falta de
coragem, ou por ver que aquilo não ia dar certo, ou por
medo da polícia: estava de acordo, mas voltou para casa.
Aprovamos as teses finais. Saiu muito bom. Elegeu-se a
diretoria. Sabe quem foi o primeiro presidente da CGTB?
O Ernni N'Iaia"', que era presidente do Sindicato de
Garçons e aceitou tranqüilamente o cargo. E ele ficou
conosco, não foi para o outro lado, não. Então, estáva-

174



1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

mos reunidos no salão cedido por esse sindicato para fa-
zer a assembléia. Não podíamos brigar com o Sindicato
de Garçons do Rio de Janeiro. Sei que foi bastante de-
mocrático e apoiado.

Não foi, naturalmente, uma coisa secreta, porque não dava
tempo de fazer tanto assim em um dia. Estávamos que-
rendo terminar aquilo logo, para evitar choques. Quería-
mos mesmo era resolver tudo e fechar o sindicato, sem
que houvesse nada, porque esperavam que a gente fosse
lá para quebrar o pau, acabar com a reunião.

HA - Não houve repressão?

ARMANDO ZILLER - Não. O Governo não reconhe-
ceu a CGTB, mas não impediu que a reunião se realizas-
se. Isso prova que havia muita gente. Se fôssemos pou-
cos, acabava a história. Não reconheceu a CG'I'B, mas a
CNTI, que teve o Deocleciano Holanda Cavalcanti como
primeiro presidente eleito, com todas as regalias e mor-
domias concedidas pelo Governo. Fizeram um banque-
te. Um dos nossos camaradas participou. Era o Lindolfo
Hill'°, de Juiz de Fora, ainda desconhecido deles, mem-
bro da comissão nacional executiva do Partido. Trouxe para
nós até o cardápio do banquete. Muito bonito... frisos]

O que houve então foi o seguinte: o Governo tomou me-
didas até o ponto de fechar essa CGTB, que passou a ser
CTB' 4 . Fez cerco a todos os sindicatos que participa-
ram, apoiaram o registro e concordaram em ser membros
da CGTB - interveio e fechou esses sindicatos. Eu era o
presidente eleito do Sindicato dos Bancários e, então, já
eleito também para a Assembléia Estadual, como Depu-
tado. Como a lei não permitia tanta brutalidade, continu-
amos funcionando como CTB, na Rua Evaristo de Mo-
rais, onde tínhamos umas três ou quatro salas.

Sobre essa questão de congressos de trabalhadores, o
Roberto Morena"5 é quem poderia dar boas informações,
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porque ele foi um dos grandes dirigentes que tivemos.
Desde o começo, o Morena se meteu na organização sin-
dical no Brasil, tendo sido talvez o trabalhador que mais
prestou serviços à nossa organização sindical, com sua
grande capacidade de trabalho e sua verdadeira intuição
de trabalhador. Mal tinha as primeiras letras. Quando OS

outros se lembravam do banco da escola, ele dizia: "Ah,
eu estava no banco de carpinteiro. Foi ali que aprendi. E
no sindicato" frisos!.

HA - Voltando à 3" Conferência Nacional do PCB, o se-
nhor se lembra de alguma outra decisão desse congresso?

ARMANDO ZILLER - Acho que fizemos, antes disso,
um congresso de trabalhadores em Minas Gerais. Foi o
primeiro congresso livre - ou não-livre, porque, naquele
tempo, não se podia falar. Fizemos esse congresso com o
apoio do Benedito Valadares, que não era tão reacionário
assim, tão truculento, e que também já estava vendo a
vitória das Nações Unidas, a marcha da democracia.

Conseguimos fazer um belo congresso, perfeitamente de-
mocrático. O próprio Ernâni, Presidente do Sindicato de
Garçons, tinha mais projeção, falava muito e com mais
facilidade que os outros. Em alguns casos, com esforço.
Mesmo assim, não tínhamos preocupação nenhuma em
parecer estar na frente. O problema nosso era que a coisa
saísse. Eu me irritava muito com esse negócio de querer
ter a hegemonia no movimento: "Precisamos aparecer,
para mostrar que nós é que estamos à frente; se não fosse
por nós, não saía nada". A gente segurava o estandarte e
todo o mundo ficava vendo sempre um comunista diri-
gindo algo. Muita gente não entrava, porque não queria
ser comunista. nem ser conduzido.

HA - Um fato importante em 1946 foi a disputa da vice-
presidência da República entre Ncreu Ramos e José
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Américo. A bancada do PCB apoiou publicamente José
Américo, que também teve apoio da UL)N e do PR. Já
Nereu Ramos teve o apoio do PSD, do PTB e do P1)C. A
base do partido participou dessa discussão sobre o apoio?

ARMANDO ZILLER - Não, a coisa foi muito rápida e,
além do mais, não foi eleição direta: foi no Congresso
Nacional. O Getúlio já estava no poder desde 1930; em
1934, convocou a Constituinte, e teria que sair em 1938,
mas aí dá o golpe e fica mais outro tanto. Desde antes de
1937 o José Américo era o nosso candidato à Presidência
da República. Ele estava com um prestígio muito gran-
de, seus comícios eram muito concorridos. E o José
Américo, na sua simplicidade, era um homem interessan-
te. Era um bom intelectual, um dos grandes, mas parece
que não se meteu a escrever mais. Ficou chateado. Seu
livro, A Bagaceira, foi posto à margem, mas é um bom
livro.

I	(.) Nereu, candidato do Getúlio, não era muito conhecido
nacionalmente. O José Américo era conhecido, por ser
um dos homens da Revolução de 30. E era honrado.

O Getúlio viu que o José Américo ia ganhar, e que com o
José Américo eles não iam tirar muita farinha, os bastões
iam sair das mãos deles. Então, quiseram desmoralizá-lo.
O José Américo era um homem mais ligado ao povo, com-
prometido com a luta democrática.

De maneira que, em 1946, com a nova Constituição, não
tínhamos dúvida de que íamos votar no José Américo,
que era o melhor nome que havia.

1-IA - No dia 15 de novembro de 1946, Noraldino Lima'
substituiu Júlio de Carvalho'° 7 como interventor em Mi-
nas, O PCB, através dos Srs. Orlando Bonfim Júnior, Ar-
mando ZilIer e Jacinto de Carvalho', expressou solida-
riedade ao novo interventor e, ao mesmo tempo, esclare-
ceu a atitude do Partido em face dos acontecimentos do
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dia 17, na posse de Noraldino, quando pessoas atiraram
pedras no carro dele. A visita de três representantes do
PCB a Noraldino Lima foi para desfazer alguma acusação
em relação ao Partido, ou esse gesto foi só de cortesia?

ARMANDO ZILLER - Foi um gesto de quem estava
disposto a não criar problemas. Daí a pouco ia haver elei-
ções estaduais. O Noraldino era um dos mineiros mais
honrados que havia, e nós o conhecíamos bem. Meu pai
e ele foram professores no Izabela Hendrix.

O que houve foi o seguinte. O Getúlio'° 9 ia nomear o Dr.
Ovídio de Abreu"°, um bom administrador, que foi diri-
gente no Banco do Brasil, onde começou como funcioná-
rio e depois chegou a secretário da Fazenda, o melhor
que tivemos. Quando ele chegou à Secretaria, o Gover-
no não sabia quanto devia, quantas apólices havia na rua,
quais eram os juros que pagávamos, nada. Nem havia uma
contabilidade digna desse nome. O Ovídio chegou e or-
ganizou toda a contabilidade do governo estadual. Fez
um belo trabalho.

Mas mesmo assim a UI)N e os outros não o aceitaram.
Fizeram uma onda terrível, entrou no meio o Arcebispo,
que não tinha nada que se meter nisso, tudo porque o
Ovídio "punha em perigo a família mineira" frisos], tinha
fama de ser muito namorador. Mas quem não era? E o
Benedito? E o Juscelino? frisos! Foi uma pena. Foram
manifestações de rua, todo o mundo de luto, como se
Minas fosse o quê, senhores? /risos] O próprio Benedito
saía daqui, ia para o Rio de Janeiro e ficava lá bebendo, a
ponto de o Correio da Manhã publicar uma nota na pri-
meira página: "Vai a Minas o Governador Benedito
Valadares - porque ele vivia no Rio frisos]. Para você
ver: este nosso Estado tem muita coisa grande e muita
coisa pequena também.

Aí veio o Noraldino Lima como urna solução. Nós o apoi-
amos porque era preciso pôr ordem no caos. O que pode-
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ria vir por causa de urna substituição dessas? A Constitui-
ção que estava vigorando não era ainda democrática, era
a mesma de 1937. "Por que é que não pode? Eles mes-
mos votaram pela continuação da Constituição de 1937.
Então por que é que agora não estão de acordo com ela e
com o Governo, com os poderes que a Constituição lhe
dá?!". Fomos lá por solidariedade a ele, porque o que

1 estavam fazendo parecia muito mau. Ele não tinha ne-
nhuma mácula e sempre foi muito considerado. Estava
sentido, quase chorando: "Mas como é possível fazerem

1	iSSO comigo. Sou mineiro, dei toda minha vida por isso
aqui. É duro, sô! Vocês parecem ser da [DN".

Como foi uma nomeação contra o Júlio de Carvalho, na-
turalmente o pessoal da UDN e outras pessoas protesta-
ram. O processo que a UDN usava contra a turma do Ge-
túlio, do Benedito, era realmente um pouco duro. Por
causa da luta contra o Estado Novo, criou-se uma divisão
tão séria que não era mesmo possível pretender que a
UDN fosse apoiar qualquer coisa do outro lado, ainda que
fosse boa. Fizeram isso com o Juscelino e com todo o
mundo. E olha que Pedro Aleixo era compadre do Jusce-
lino...

HA - Sobre a indicação de Noraldino Lima, consta que,

na época. Carlos Luz" e Bias Fortes disputavam a indi-
cação pelo PSD ao Governo do Estado. A procura de um
terüus, Dutra e l3ernardes escolheram Venceslau Brás".
O acordo para a indicação do teiius previa também a ques-
tão da interventoria, com a retirada do nome de Júlio de
Carvalho e a indicação de Noraldino Lima. Mais tarde,
na convenção do ESD, acabou prevalecendo a candida-
tura Bias Fortes. Interrogado, à época, sobre as notícias
de que teria feito um acordo corri os comunistas,
Venceslau Brás respondeu: "Eu não peço esses votos, nem
os rejeito. Quem quiser votar em mim que vote". Fiou-
vc, realmente, alguma conversa do PCB com o candidato
Venceslau Brás, do PSI)? O senhor se lembra disso?
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ARMANDO ZILLER - Não. Comigo não. Nunca esti-
ve com o \nceslau, mas sei que ele tinha contato com
nossos companheiros de certa projeção na própria Itajubá.
Eram seus amigos há muito tempo, desde que ele foi
vereador, e participaram da luta dele. Votavam nele e com
certeza gostariam que nós também votássemos, indepen-
dentemente de qualquer acordo. O que provavelmente
pode ter acontecido é eles terem dado uma passagem
para um dos nossos companheiros ir conversar com o
Venceslau em Itajubá, perguntando se ele aceitava o
apoio. Mas geralmente não fazíamos isso. Quando resol-
víamos apoiar um candidato, não íamos perguntar se ele
aceitava ou não. Ele que rejeitasse ou fizesse outra
coisa. O Mílton Campos, por exemplo...

É bom registrar isto para que se vejam bcni os grandes
erros que a CDN cometeu: o apoio do Partido Comunis-
ta foi decisivo para a vitória do Dr. Mílton Campos.

HA - Na eleição de 1946 o PCB apoiou \lílton Campos?

ARMANDO ZILLER - Apoiamos. Apoio declarado! Ofe-
recemos nosso nome, demos nosso apoio: "O Partido Co-
munista vota em Mílton Soares Campos - está acabado!"
Era o nosso candidato a governador. Fizemos comício (nós
estávamos legais). E o nosso apoio foi cortejado.

Estavam aflitos para que apoiássemos, porque, com o
nosso apoio, a vitória do Mílton ficava mais ou menos
garantida. Apertada, porém uma vitória. O número de
votos nossos foi inferior ao número de votos que separa-
va os candidatos, a diferença entre eles. Mas ele sabia
muito bem que influíamos em muita gente que estava
vacilando: "Se os comunistas estão apoiando, isso quer
dizer que o Mílton é um bom sujeito".

LI" - Por que vocês resolveram apoiá-lo?
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ARMANDO ZILLER - Por causa daquela história: o1 Prestes achava que o mais importante era afastar a influ-
ência do Getúlio Vargas, talvez com medo do Estado Novo
ou, quem sabe, um pouco por causa do que fizeram com
sua esposa, a Olga. Mas creio que não, porque resquícios
de ódio nunca norteiam, e o Prestes sempre colocou o
Partido acima disso. O fato é o seguinte: eles queriamI nossos votos. Todos, aliás: Pedro Aleixo, Alberto Deoda-
to, o Dr. Magalhães Pinto` e outros elementos da dire-
ção. E demos nosso apoio, às claras, porque não somosI criminosos. Resolvemos votar em Mílton Soares Campos
porque naquela situação nos parecia o melhor nome para
o País.

1	HA - 1-louve alguma retribuição financeira?

I ARMANDO ZILLER - Não. Não veio um tostão para
nós. '[into que até hoje ficam calados quando alguém fala:
"Ah, os comunistas querem é dinheiro". Podem perguntarI ao Magalhães, que era banqueiro. Eles mandaram fretar um
avião da Omta, de três lugares, até Itajubá, para podermos
chegar a tempo e fazer propaganda de Mílton Campos na-
quela região. Isso eles deram: cartazes do Mílton Campos e
outros materiais de campanha que mandaram alguém levar
lá. Mas não deram dinheiro algum.

Quando demos apoio ao Mílton Campos, o PSD também
quis. E passou a fazer uma campanha para que esse apoio
não fosse decisivo. Quem fez a campanha foi a Igreja.

lIA - A Igreja Católica, dirigida por D. Cabral, apoiava
Bias Fortes.

ARMANDO ZILLFR - Parece que sim. É o negócio do
comunismo.

Dom Cabra] era uma figura festejada e muito importante.
Já faleceu e a gente tem que respeitá-lo. Já me afastei de
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um amigo, Itamar de Oliveira, de Bom Despacho, que
queria informações para um livro a meu respeito" 4 . Falei
alguma coisa e ele publicou. Eu disse: "Olha, as pessoas
envolvidas neste caso já faleceram. Você me promete que
não vai publicar o que eu disser?". Ele: "Está certo. E
justo". Mas publicou as referências que eu fiz sobre o
Mílton Campos e sobre outra pessoa também já falecida.
Fiquei chateado: o homem nem pode responder. E com
isso eu ia quebrar um pouco a consideração que o povo
tinha pelo Mílton, que, a meu ver, ele merecia. Agora,
então, é o mesmo caso. Dom Cabral já faleceu. Eu vou
começar a falar umas coisas aqui?! Não falo.

HA - Com relação a esse apoio da Liga Eleitoral Católi-
ca a Bias Fortes, fizeram alguma campanha contra o co-
munismo?

ARMANDO ZILLER - Ah, faziam sempre isso contra o
comunismo naquela época. Até não critico a Igreja por
isso. Era a bandeira dela e de todo o mundo. E tanta coi-
sa se disse!

LF - Como a família do senhor, cristã, recebia essa
campanha?

ARMANDO ZILLER - A minha família sabia que aqui-
lo era mentira. Fui criado no Seminário Metodista do
Gramberv e aprendi muita coisa com a Igreja Metodista,
com os evangélicos. Tenho orgulho dessa iniciação. Você
pode ir à minha mesinha, agora, que a Bíblia está lá na
cabeceira. Todo dia eu leio um trecho. Há coisas que não
vejo como um crente, um devoto, mas com olhos críticos
de quem está vendo a história. Nem sei se aquilo tem
valor histórico propriamente, mas, se não tem, é um mila-
gre que tenha atravessado os séculos, sem deturpações
maiores.

Agora, o que houve no episódio Mílton Campos foi o se-
guinte: a grita foi muito grande, mesmo dentro da [DN.
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Diziam: "Corno é que vocês vão aceitar o apoio dos co-
 munistas?". Ainda mais que eles já tinham aceitado o apoio

dos integralistas. O PRP apoiou e ninguém foi contra.

I O que fizeram foi uma coisa indigna: em vista da gritaria
contra esse apoio nosso, fizeram uma declaração que é
uma pena eu não ter. Talvez vocês tenham acesso aosI jornais e possam ver a declaração oficial da direção da
tl)N, repudiando o nosso voto. Essa vida é amarga!
Democratas?! Nós é que éramos os safados e eles os de-
mocratas! A gente aguenta muita coisa, mas paciência. A
nossa vingança é que Deus acho que existe mesmo e vai
dar um jeito para esse pessoal passar aperto /risosJ.

FIA - Nos jornais da época não consta o apoio do PCB ao
nome de NIílton Campos: mencionam apenas o PR, a dis-
sidência do PSD, o PTN, o PDC e o PRP.

ARMANDO ZILLER - O PRP apoiou, antes de nós.
Tanto que eu me lembro de dizer: "Fica muito esquisito
aos olhos do povo estarmos junto com o PRP logo na
primeira campanha. Que diabo! - não são inimigos? E
estão juntos?!". Mas o pessoal achava que o problema
era o Getúlio. Não tínhamos (acho que até hoje está fal-
tando um bocado) sensibilidade política no Partido, sabe?
Fizemos muita besteira. Mas, sabe de uma coisa? Publi-
caram isso, e eu liguei tanto que nem tenho uma cópia...

1-IA - Mas avisaram a vocês que iam publicar?

ARMANDO ZILLER - Não. Publicaram o negócio e no
mesmo dia fomos chamados lá. Foi o Bonfim, que tinha
sido um dos fundadores da UDN. "Olha, queremos pedir
desculpas a vocês pelo seguinte: publicamos esse repú-
dio para satisfazer a sociedade, para apagar essa onda que
estão fazendo contra nós por termos recebido o apoio de
vocês. Publicamos, mas não levem em conta. Nós estamos
de acordo com o voto de vocês, sinceramente. Eu sou
candidato, aceito os votos de todo o mundo...".
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Eles fazem concessões na política estadual
e na nacional, mas na municipal o negócio

é mais duro. Os donos dos municípios,
quer dizer, os proprietários, os

latifundiários, fazem qualquer acordo com
os governantes, desde que continuem

mandando. Pouco estão se incomodando se
o País é monarquista ou republicano, se há
liberdade ou se não há: "Eu mandando no
meu feudo, no resto do País vocês podem

fazer o que quiserem ". Essa é a mentalidade
que ainda perdura em grande parte.
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1 IA - Esse era Mílton Campos falando?

ARMANDO ZILLER - Eles não conseguiram a assinatu-
ra do Mílton, porque queriam se acobertar atrás do prestígio
dele. Então, eles a forjaram. Os responsáveis pela campa-
nha do Mílton - não vou dizer os nomes - fizeram isso.

LF - E o que vocês responderam?

I ARMANDO ZILLER - Continuamos a campanha, nem
tomamos conhecimento disso. Não participei dessa reu-
nião, porque não era membro da direção nessa época.

1-IA - A [l)N depois ofereceu alguma participação no
Governo?

ARMANDO ZILLER - Não. Nem nós queríamos isso,
porque íamos ter de apoiar os atos do Governo e não sa-
bíamos quais seriam. Lá por cima era o Dutra, aí íamos
ficar responsáveis por muita coisa.

1-IA - Na campanha de 1946, para governador, a Esquer-
da Democrática declarou, no início, seu apoio a Mílton
Campos, tendo participado, inclusive, de alguns comíci-
os do candidato. Mais tarde, nas vésperas da eleição, pu-
blicou um manifesto defendendo a neutralidade frente às
candidaturas Rias Fortes e Mílton Campos. O senhor se
lembra desse episódio? A Esquerda Democrática tinha
alguma ligação com o Partido Comunista?

ARMANDO ZILLER - Nós nos dávamos bem, mas não
me lembro dessa nota. Eu viajava muito para fazer cam-
panha, pois estava mais na direção. Mas é provável que
tenha ocorrido, porque havia muita gente radical na Es-
querda 1)emocrítica, gente boa. Naquele tempo todos
eram moços, e é natural que os moços sejam democráti-
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cos. E têm direito de ser radicais: querem consertar o
mundo, todo estragado, não sabem como, ficam com rai-
va e... Agora, o velho, que já participou de muita safadeza
por aí...

HA - No dia 1$ dc outubro de 1946, o PCB apresentou
sua lista de candidatos à Assembléia Constituinte de 1947:
Jacinto Augusto de Carvalho, Lindolfo Hill, Ticiano Ri-
beiro da Luz, Orlando Bonfim Júnior, Armando Zilier,
Afrânio Azevedo, Renato Teixeira Magalhães e outros.
Como foi o processo de escolha desses candidatos? 1-Ia-
via algum tipo de indicação pela base ou era a direção do
Partido quem os indicava?

ARMANDO ZILLER - Foram escolhidos pela direção,
provavelmente pela direção nacional. Para os candidatos
a mandato federal era ela que dava a última palavra. Nós
podíamos discutir mais sobre OS candidatos à Assembléia
Legislativa.

Não houve congresso para aprovar isso, mas houve uma
reunião do Comitê Estadual ampliado, como dizíamos,
com representantes dos núcleos mais expressivos do in-
terior, que podiam pelo menos pagar a passagem do dele-
gado, porque não tínhamos dinheiro. Vieram e deram
apoio ou então expressaram sua concordância
mente.

O candidato não era impingido como nos outros partidos.
Ninguém do PSD sabia se o candidato era o Bias Fortes,
por exemplo. O Benedito Valadares é que dizia: "E o
Bias!" - e estava acabado, todo o mundo votava nele. Na
verdade, éramos o partido mais democrático que existia,
porque discutíamos. Mal ou bem, nos reuníamos e discu-
tíamos com todo o mundo, dando satisfação às bases:
"Nossos propósitos são esses. Vamos ver o que eles
acham". E pedíamos apoio, que se pode pôr em dúvida,
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é verdade, porque quando a direção superior chega às

1 bases, conversando bem, explicando, dizendo que "as
razões são essas e estas", o pessoal lá de baixo, que tem
menos conhecimento da vida política e tem confiança na1	direção, em geral apóia. Um ou outro diz que não, mas é
minoria. Então, a maioria decide.

1	1-IA - E o senhor, como se tornou candidato a deputado
estadual? Foi indicação do partido? Como o senhor acei-1	tou essa candidatura?

ARMANDO ZILLER - Foi o Partido que escolheu. Nós1	fomos com chapa completa. Não com dois ou três.

Naquela época, íamos mesmo com chapa completa. AI	coisa era tão... - Partido para todo lado! Eu fui candidato
a senador' 5 , parece brincadeira. Telefonei para o Arruda:
"Mas o que é isso? Não temos possibilidade de elegerI	um senador e, desse jeito, vamos deixar de eleger um
deputado, talvez". "Não, um partido como o nosso, que
está querendo mostrar que é um partido nacional e sério,I	tem que concorrer a todos os cargos". E foi isso o que
houve.

I	Fui aprovado pelo Comitê Estadual. Não podíamos
escolher qualquer um. Eram setenta e dois candidatos,
vários setores do Estado, mas pessoas que merecessemI	confiança e consideração do povo; então, não tínhamos
tanta gente.

E-IA - E a campanha, como foi? O senhor viajou muito,
fez comícios?

ARMANDO ZILLER - Em boa parte, foram os bancári-
os que fizeram a campanha, porque eu tinha sido líder
naquela greve nacional de 1934 e tinha alguma influên-
cia, inclusive nacional..
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Para mim era muito difícil, porque eu não sabia pedir voto
e, pessoalmente, não pedia a ninguém. Mesmo agora,
não pedi voto a ninguém.

Eu viajei muito, fiz comícios em alguns lugares, apoian-
do os candidatos que tínhamos. Em Uberlândia, fizemos
uns quatro vereadores. Em Uberaba, uns dois ou três.
Em Araguari, tivemos uma moça, por acaso. Em Juiz de
Fora,  dois vereadores. Em Poços de Caldas, onde rece-
bemos um bom apoio, também tivemos dois vereadores.

1-IA - Pelo que pesquisamos, em Toribapé, hoje Monte
Alegre de Minas, o PCB teve uma votação expressiva,
com quase 40% dos votos. O senhor se lembra disso?

ARMANDO ZILLER - É porque lá havia um médico.
Ademar Mendonça, com grande prestígio, amigo de um
fazendeirão que era o chefe do PSD. E era uma panela,
porque o PSI) não fazia nada sem consultar o 1)r.
Ademar. Ele teve, parece-me, seiscentos ou novecentos
votos. Foi um sucesso, porque em lugares pequenos não
chegávamos a dois dígitos. E aqui em Raposos tínharno
muita força.

[E - E o senhor, qual era a sua base de apoio?

ARMANDO ZILLER - Não tive propriamente base de
apoio. Tive votos espalhados por todo o Estado, em vir-
tude de ter feito viagens e de ser conhecido como diri-
gente do Partido. Então, parecia que era coisa importan-
te. Pelo menos, era coisa nova... /risos/

1-IA - O senhor foi o quarto deputado mais votado em
Belo Horizonte, com 2.145 votos. O senhor ficou surpre-
so com a sua eleição?

ARMANDO ZILLER - Não. Para falar com franqueza,
eu nem queria, porque nunca me havia metido nisso e
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tinha medo de urna câmara de deputados. Aqueles ho-
mens de casaca, aqueles higodudos, os coronéis, aquela
coisa toda, e um comunista chega lá no meio. Pensei: "Vou
ser estraçalhado". Eu fazia meus cálculos errados. Eu cal-
culava que era só para defender urna posição, mais nada.

IF - Em 21 de fevereiro de 1947, realizou-se no Institu-
to dos Advogados de Minas Gerais uma reunião, antes
mesmo da Constituinte, que tinha na pauta, entre outros
assuntos, a organização da comissão responsável pelo
anteprojeto da Constituição mineira. O Instituto dos Ad-
vogados, como já havia feito em outras oportunidades,
encaminhou sugestões para a elaboração da Carta Cons-
titucional, O senhor se lembra se esse estudo foi aprovei-
tado e se houve colaboração de outras entidades para o
trabalho constituinte?

ARMANDO ZILLER - Sabia que os advogados esta-
' vam interessados, principalmente depois do Manifesto dos

Mineiros, mas, para ser honesto, não sendo advogado, não
podia ser membro do Instituto dos Advogados e, portan-
to, não participava de uma reunião desse tipo. Não tinha
OS requisitos ou os conhecimentos necessários para cola-
borar.

LF - O movimento sindical apresentou alguma proposta
à Constituinte mineira de 1947?

ARMANDO ZILLER - O movimento sindical propria-
mente era muito fraco em Minas, mas houve um con-
gresso nacional, mais de um até, em que se trabalhava
para a defesa do movimento sindical livre: unidade e li-
berdade eram as bandeiras mais defendidas, fundamen-
tais para sua reorganização. Esse movimento não come-
çou aí, porque já vinha do século passado, com os anar-
quistas (ternos que lhes fazer justiça), ainda no tempo da
escravidão.
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O Partido Comunista preparou um projeto inteiro e com-
pleto de Constituição. Como já tinha feito no âmbito na-
cional, fez no estadual, mais ou menos o mesmo em to-
dos os Estados do Brasil. A direção nacional cuidou de
fazer esse negócio, por meio de um grupo de advogados
capazes, gente entendida. E nós aqui pegamos o projeto
e adaptamos alguma coisa para o Estado de Minas, pouca
coisa aliás, porque não tínhamos tanta capacidade. Mas
fizemos um brilhareco danado, porque o pessoal... - "Mas,
sim senhor! O Partido Comunista tem um deputado só,
na Assembléia, e ainda assim apresenta um projeto".
Mimeografamos o projeto e demos uma cópia para cada
deputado. Foi bonito, uma prova de que estávamos que-
rendo colaborar com todos os partidos, com o Governo,
com todo o mundo.

Os constituintes deram valor ao trabalho do Partido.
Pensaram até que cii tivera uma grande participação, quan-
do ela se restringiu à distribuição de exemplares, mais nada.

1 F - Foi apresentado só na Assembléia 011 também nos
sindicatos?

ARMANDO ZILLER - Nos sindicatos também, nos mais
ativos, porque era muito caro fazer cópias. Era um traba-
lho grande. Acho que não tenho mais nenhum exemplar
aí, sabe? A polícia esteve várias vezes aqui e deve ter
gostado do projeto, porque levou os poucos exemplares
que haviam sobrado /risos].

LF - Quem elaborou foi o Comitê Central do PCB?

ARMANDO ZILLER - Foi. A elaboração foi feita por
uma comissão constituída pelo comitê nacional e foi apro-
vado pelo próprio comitê ou, pelo menos, pela comissão
executiva. O projeto era muito bom. Não é difícil fazer
uma coisa assim, dentro de uma linha socialista, que a
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gente já tem na cabeça. Vai mais ou menos bem. Alguns1 até aproveitaram muito o nosso trabalho. Eu me lembro
de um amigo de Araguari, o João Nascimento Godói"`,
do Partido Democrata Cristão, eleito nas eleições suple-
mentares. Gostava muito dele, nos dávamos bem. Asve-
zes me dava umas fincadas, para mostrar que era católi-
co, mas, como adversário, foi muito correto, muito leal.I Ele disse: "Olha, não tenho muita experiência, então
aproveitei seu projeto. Fiquei de fazer um na comissão e
aproveitei quase tudo do seu grande anteprojeto". EraI um sujeito dessa categoria: pôs o meti texto lá direitinho,
ipsis li/tens, e a maior parte foi aproveitada na Constitui-
ção. E eu consegui botar lá que o Governo ia liquidar oI	latifúndio dentro dois anos ínisosJ. Uma idéia do Partido,
uma coisa inteiramente utópica!

LF - Qual foi a sua impressão sobre a composição da
Assembléia Constituinte?

I	ARMANDO ZILLER - A impressão que tive foi muito
boa. Entrei com muito medo, porque era bancário, nunca
me meti a besta, mas no movimento sindical eu ia bem,I	porque estavam cm jogo meus interesses pessoais e os
da minha classe, da minha categoria profissional. A gente
ia lutar e não havia partidos, todos estavam unidos contraI	o empregador comum. Então, cada um tinha o seu lugar,
fosse de que partido fosse. Agora, essa estória de políti-
ca... Eu nunca falara em público, ficava tremendo. ComoI fui eleito, o Partido me ensinou que eu tinha de cumprir
essa tarefa. Ganhamos uma greve nacional, importantís-
sima, e com isso tivemos uma boa projeção

Não que existisse um sindicato com propósitos políticos:
cii não tinha intenção nenhuma de fazer carreira política.
Mas acabei sendo dirigente do Partido, já que veio a le-
galidade, houve a eleição, precisava-se de um presiden-
te, e o mais categorizado seria eu, porque já tinha uma
presidência sindical e um certo nome. Fui sendo arrasta-
do assim pelos acontecimentos e, quando vi, acabei scn-
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do eleito, quando havia outros lá. Aliás, o Bonfim tam-
bém devia ser eleito, mas nós fizemos um deputado só,
porque fomos muito roubados nas eleições. Isso é natu-
ral. Acho que, se fôssemos os maiores, talvez tivéssemos
feito uma coisa assim também... - para tirar o inimigo da
frente [risos]. E humano, não é? O que vamos fazer? O
nosso estágio de evolução ainda é esse.

Então cheguei lá e descobri logo, não sem satisfação: "Não
sou o mais atrasado aqui". Havia gente bem mais xucra
do que eu. Todavia, eram pessoas que representavam
parte da sociedade, que tinham todo o direito de estar ali.
Alguns eram muito capazes, principalmente a juventude
da UDN. Alguns eram de formação um pouco conserva-
dora, não vou dizer "reacionária" porque eles nem sabi-
am bem o que era isso. 'limbém porque o democrata não
pode ser muito reacionário, que diabo! Mas havia uns...
Fico com medo de citar nomes porque posso esquecer
alguns mais famosos, e não seria justo /risos].

Podemos começar pelo nome do Tancredo Neves, que
foi presidente da República e galgou a posição mais alta
de todos eles. Era uma bela figura jovem - um ou dois
anos mais novo do que eu - de São João Dcl Rei, onde
começou como vereador. Como relator da Comissão
Constitucional, seu desempenho foi muito bom e
criterioso. Com respeito às minhas propostas, depois de
dar uma primeira forma ao projeto, vinha me consultar.
Lia para mim e: "O senhor acha que assim está bem?".
Mesmo essa idéia do latifúndio ele aproveitou, mudan-
do-a um pouco. Disse: "Olha, esse negócio de dois anos
é muito puxado, O Estado não tem condições financei-
ras. Então eu pus 'no menor prazo possível'. Acho que é
justo, porque isso é o que a gente pode pedir. Dois anos é
uma bobagem, desmoraliza". Ele sempre consultava al-
guém.

LF - O senhor recorda como foram as articulações para a
composição da Mesa Diretora da Assembléia?
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ARMANDO ZILLER - As articulações foram de acordo
com os estatutos, normais, já consagradas. O partido mai-
or elegeu o presidente, e assim por diante. O PTB ele-
geu o secretário, que foi o Valdir Lisboa`, uma boa figu-
ra. Quem era o vice-presidente?

HA - Américo Martins`

ARMANDO ZILLER - Américo Martins, de Aimorés.I Foi gerente do Banco Mineiro de Almorés, onde punham
muito gerente por política. O Estado nomeava e coloca-
va um sujeito que nunca tinha entrado cm banco. MasI	era um homem interessante, do PSD. Me ajudem a lem-
brar outros nomes...

EIA - Feliciano de Oliveira Pena'-"

ARMANDO ZILLER - O Feliciano era um homem in-
teressante. Tinha uma formação bastante conservadora,
eu sentia que ele ficava muito angustiado com esse ne-
gócio de comunismo. As vezes, quando ele estava presi-
dindo, se via que estava um orador falando e que depois
seria a minha vez, antes de me dar a palavra ele pedia
licença para sair do recinto e o vice assumia. Em outra
ocasião, quando me dava a palavra, nem tanto por isso,
mas porque tinha que escutar o meu discurso sem poder
responder, pela sua condição de presidente, criava-se uma
situação difícil. Mas era um homem muito correto, esse
tipo de bcrnardista que - é interessante - para certas coi-
sas é realmente muito avançado, ou melhor, de caráter
muito elevado.

Certa vez houve um problema na fábrica de explosivos
do Exército, em l3enfica. Havia lá uma célula do Partido
e uns dez ou onze cabras começaram a vender o nosso
jornal, A Classe Operária, dentro da fábrica, sem nenhuma
cautela. O Partido estava legal e achávamos - não eu,
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mas a direção - que tínhamos que aproveitar a legalidade
completamente. Mas houve uma denúncia. O comandante
da 4' Região Militar era o Angelo Mendes de Morais,
chamado de "Mula Manca" no Exército, um homem se-
vero na luta contra o comunismo. Não teve conversa:
pegou os comunistas e os expulsou. Ergueu um estrado,
convocou todos e formou os soldados lá na frente. Só fal-
tou a forca /rirosJ. Para fazer uma encenação completa,
tirou as dragonas dos cabos e soldados, tirou a farda e os
botões, tudo, e os expulsou. Não foram eletrocutados ou
fuzilados porque o Amaral Neto ainda não tinha conse-
guido aprovar a pena de morte frisos!.

Fiz então um discurso - não podia deixar de fazer! - es-
tranhando aquilo e defendendo os expulsos. Afinal, éra-
mos membros de um partido legal e não queríamos fazer
nada contra o governo constituído. Distribuíamos um jor-
nal onde pregávamos os nossos pontos de vista e a nossa
orientação prática. Não tinha nada demais. Nem falei no
General, nem coisa nenhuma: não queria pôr mais azeite
no fogo. Só citei o caso, enxuto, pois não queria que o
fato passasse sem um protesto. E o Fcliciano Pena en-
viou-lhe urna cópia do discurso.

Pois o homem pintou o diabo! Respondeu ao meu discur-
so e enviou um telegrama ao Feliciano, recriminando-o
por ter permitido que um comunista questionasse "um
ato do Exército em defesa da Pátria!".

O Felieiano respondeu ao General que só vocês vendo!
O homem era duro, anticomunista, mas disse: "Aqui, sou
presidente da Assembléia e tenho que defender o de-
putado, que tem imunidade para expor os seus pontos
de vista e não pode ser cassado. Os pontos de vista
têm que ser respeitados. Então, o que quis foi trans-
mitir ao senhor o protesto. cm nome dele, e está mui-
to bem. E aqui o presidente sou eu". Vejam vocês! -
um homem de caráter.

196



1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LF - A escolha dos membros da Comissão Constitucio-
nal também obedeceu ao critério de proporcionalidade?

ARMANDO ZILLER - Obedeceu, porém com outra pe-
culiaridade: todos os partidos deveriam ter o seu repre-
sentante. Mesmo o PCB, que só tinha um deputado, ti-
nha um representante. O Godói também era só ele. Os
integralistas também: era o César Soraggi'23 , que nunca
me molestou, nunca me deu o menor trabalho, tanto que
os do seu partido ficavam danados da vida porque ele não
falava nada. E foi muito elegante comigo. Mas o PR ti-
nha três representantes-?'.

LF - Como foi a escolha do presidente, do vice-presi-
dente e do relator da Comissão Constitucional?

ARMANDO ZILLER - É o seguinte: eles queriam ver
se eu cedia o meu lugar: "Um comunista não vai ligar
para isso, já que tem opiniões diferentes, que serão mes-
mo derrotadas. E para o PR é importante ter mais um,
porque é um grande partido e muito tradicional cm
Minas".

Tudo isso eu compreendia que era justo, mas o Partido
não quis abrir mão do lugar. E eu, como seu represen-
tante, tinha que obedecer a sua orientação. Então, dis-
se ao Ribeiro Pena ' 25 : "Olha, o pessoal acha que o
Partido tem esse direito constitucional. Não quiseram
abrir mão do cargo, eu lastimo muito transmitir ao se-
nhor essa resolução, que terei de cumprir. Mas posso
prometer que, no CIUC for possível, voto com os senho-
res, desde que esteja dentro do nosso programa". E
quase tudo estava bem, porque eles eram muito naci-
onalistas. Nosso problema não eram eles, era a UDN.

A Comissão de Constituição trabalhou muito bem. O Jú-
lio Ferreira de Carvalho foi o presidente, o 'ilincredo foi
o relator, e pronto! - fomos para a frente, porque havia
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gente muito boa: o Oscar Correia' 2 , o Fabrício Soares"
Me ajudem aí!

1-IA - João Nascimento Godói, César Soraggi...

ARMANDO Zil J ER - Esse era integralista!

HA - Lima (;uimnarães. Alberto Teixeira', Ribeiro Pena,
Xcnofontc Mercadante"...

ARMANDO ZI LlER - Esse era um amigo forniidvcl!
O Xenofonte era meio de esquerda /iivosJ.

HÁ - Ribeiro Navarro'. Juarez de Sotiza ( armo' e
Pedro Braga'-'2.

ARMANDO ZILLER - Pedro Braga foi do PSD e de-
pois chegou ao Tribunal de Relação' 33 . E um homem
muito fino, culto, criterioso. Nunca participou de debates
violentos contra mim. Aliás, nem o Tancredo, nem OS

outros.

LF - Gostaríamos de comentar algumas emendas que o
senhor apresentou na Comissão Constitucional ou em Ple-
nário. A Emenda n.° 396, por exemplo, propunha a reor-
ganização administrativa do quadro de pessoal do Esta-
do. Que avaliação o senhor fazia da administração públi-
ca para propor tal emenda?

ARMANDO ZIELER - Bom, isso tudo era discutido,
antes, pelo Partido, que às vezes fazia as coisas, e eu to-
mava a linha, me inteirava do assunto e procurava defen-
der. Se não houvesse necessidade, eu nem defendia, pois
não tinha muito interesse em ficar tomando tempo dos
outros. Mas parece que no havia muita organização no
funcionalismo em Minas. E uma pena dizer, mas é verda-
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de. Então, era preciso ver como estavam as coisas por1	aqui e tentar organizá-las. Até hoje não se organizou, pa-
rece, porque, nacionalmente, há uma mixórdia.

LF - Outras emendas diziam respeito diretamente à ques-
tão da remuneração do servidor público, como, por exem-
plo, a que reduzia a idade para sua aposentadoria com-
pulsória, ou a que o isentava, em certos casos, do paga-
mento de imposto de transmissão e imposto territorial,
bem como a que efetivava o servidor interino do Estado
e do Município com cinco anos de exercício. Existia uma
base de pressão da categoria para que o senhor apresen-
tasse essas emendas? Como elas foram elaboradas?

ARMANDO ZILLER - Tínhamos um grupo relativa-
mente numeroso de funcionários públicos no Partido, com
uma certa liderança nas repartições, que estavam vendo
quais eram as reivindicações mais sentidas e as transmiti-
am para nós. Mas não houve propriamente discussões di-
retas com eles. Por exemplo: nunca se fez sabatina direta
cm um lugar para ver o que queriam, se era justo ou não.
Alguma coisa não soava muito justo. Eu não via muita
razão de dar aos funcionários públicos algumas coisas que,
depois, o Governo poderia não agüentar. Nunca fui mui-
to demagogo.

Na oposição é muito fácil você falar "vamos ter 200% de
aumento", mas, como governo, podemos garantir isso?
Não podemos. Então, não vou fazer essa defesa, já que,
no governo ou na oposição, sou o mesmo cidadão, minha
consciência é a mesma.

Em Minas, não se apegavam às coisas fundamentais. O
imposto territorial, por exemplo, era uma vergonha, o mais
baixo de todos, com essa terra de fazendeiros, com esses
latifúndios. O sujeito tinha latifúndio medido ainda no
tempo do Império e aquilo é que vigorava. Fazia aquelas
escrituras mais ou menos assim e pagava de acordo com
elas, dez vezes menos. Nunca se verificou se aquilo ser-
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via mesmo. Então era preciso fazer urna modificação ge-
ral. Ah, mas aí quase me bateram [risos].

O Cid Levindo Lopes, um jornalista muito honrado da
Folha de Minas, escreveu: "Deputado que nunca levan-
tou da cadeira..." - expressão dele - "Deputado que nun-
ca levantou da cadeira, a não ser no fim da sessão, para ir
embora para casa..." - ninguém ficou sentado! Todo o
mundo: "Ei, ci, ei, não pode!".

Houve um aí, era até um bom cidadão (não vou citar o
nome dele), dos lados do Jequitinhonha, que, quando eu
disse: "O imposto territorial que vocês pagam é uma ni-
nharia" - o imposto era de quinze cruzeiros por mil cru-
zeiros, mas eu, em vez de falar quinze por mil (quinze
por mil dá a impressão de ser muito...), falei: "O senhor
paga um e meio por cento de imposto territorial, é possí-
vel uma coisa dessas?" -' o cabra levantou: "Um e meio
por cento, não senhor! Quinze por mil!". Eu respondi:
"E a mesma coisa, coronel!". 'l'odo o mundo riu,..

LF - A questão fundiária foi objeto de um grande núme-
ro de emendas de sua autoria: criando a assistência técni-
ca agropecuária aos pequenos e médios agricultores e cri-
adores; proibindo a divisão antieconômica da terra para
fins de especulação; propondo um plano de intensifica-
ção de crédito rural e cooperativo; conceituando "terra
produtiva", com o objetivo de taxar progressivamente a
terra improdutiva; e desapropriando certas faixas de ter-
ras, incultas ou não melhoradas por seus proprietários.
Todas foram rejeitadas, com exceção da que estabelecia
a extinção progressiva do latifúndio em Minas.

Por que essa única emenda, que era a mais radical, foi
aprovada, quando todas as demais foram rejeitadas? Hou-
ve participação popular nesse caso? Como foi, enfim, essa
história?
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ARMANDO ZILLER - Não, o povo não participou mui-
to, e o lugar não era tão grande. As galerias às vezes se
enchiam, mas só quando havia discussão empolgante, e a
única que empolgou um pouco foi a do Mourão Guima-
rães comigo.

Quanto à história dessa emenda, não houve propriamen-
tehistória. Acho que ninguém disse não. O Ribeiro Pena,
do PSD, não se meteu no assunto, e era o líder. Ao PTB
ficava muito feio, e a LJDN...

Eu fiz alguns discursos muito bons, modéstia à parte, por-
que tinha bons dados e fiz indagações novas. Só a Belgo-
Mineira tinha aqui uma área maior do que a do Principa-
do de Luxemburgo, país de origem da empresa. Fiz um
requerimento pedindo a relação das terras da Belgo-Mi-
neira, sua extensão e a data de aquisição, corno foi o pa-
gamento e quanto custaram. Como era muita coisa, espe-
rei um mês ou dois. Daí a algum tempo, fiz novo pedido:
"Peço resposta ao meu requerimento de tal data". E pedi
novamente, pela terceira vez. Aí, o processo de cassação
do meu mandato estava muito adiantado, sendo que a
pressão do Dutra e do pessoal todo era muito forte, uma
ciranda. Eu disse: "Estou vendo o dia cm que ainda vou
ser expulso desta Assembléia e não obtenho resposta ao
meu pedido". Não obtive até hoje /niwsj.

LF - Mas como é que foi aprovada sua emenda de extinção
do latifúndio, com tantos fazendeiros em Plenário?

ARMANDO ZILLER - Pois é! Eles aprovaram a emen-
da porque não iam colocá-la em prática. Aprovaram uma
para mostrar que não estavam contra todas as outras, que,
se fossem aprovadas, teriam que ser postas em prática
imediatamente. As demais é que interessavam. Como
mexer nos latifúndios, se era preciso regulamentar tudo,
fazer levantamentos, medição de todas as terras? Nenhu-
ma delas tinha a medição justa! Não dava! Foi para essa
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O que fizeram com o Giannettifoi uma
veigonha! O Giannetti criou a primeira

fábrica de alumínio em um país
subdesenvolvido, conseguiu fazer aqui, /

Ouro Preto, na Sararnenha.
Depois, os americanos vieram com navios,
jogaram o alum/izio no mercado, fizeram
dumping. O governo, quejá era o Dutra,

não quis autorizar o empréstimo de alguns
milhões de cruzeiros para o Giannetti

enfrentar esse ataque do dumping. Daí a
pouco, esse mesmo governo fez um acordo
com o truste, vendendo todo o acervo da

usina - como estão vendendo agora a
Usiminas - a troco de reza. Entregaram a
coisa. Isso devia ser proibido: o estrangeiro
liquidar uma indústria nacional de base.
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matéria que o 'flmcredo colocou "no menor prazo possí-
vel , '. Eu sabia que estavam me levando com a barriga,
mas eu não tinha outra alternativa. j á estava muito satis-
feito de ter conseguido pôr na Constituição um princípio
contra o latifúndio, que está lá até hoje.

Agora, havia sobre o assunto alguns elementos que me-
reciam ser mais estudados. Por exemplo, a experiência
da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, a mais avan-
çada e modelar do Brasil e uma das melhores do mundo.
Seus trilhos começavam em Jundiaí e iam para o interior
do Estado de São Paulo. Era da família Almeida Prado -I	muito progressista. Eles puseram à venda as ações e, à
medida que os trilhos iam avançando, uma parcela do ca-
pital era dedicada à compra de terras, de um lado e deI outro da estrada. Depois, dividiam aquilo em lotes, ven-
dendo a colonos que se comprometessem a trabalhar,
morar lá, plantar e colher. E um troço à toa, à toa. mas
que

I

rendeu muito a São Paulo. Não se sabe até que pn
to o progresso do Estado pode ser devido a essa simples
medida da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, que,I com isso, garantiu frete e transporte para que no futuro
os seus trens não andassem vazios. Os dois lados da es-
trada tinham plantações de café, de modo que os trens ciaI	Paulista andavam sempre cheios de mercadorias e não
somente de passageiros. E era a carga o fundamental para
a empresa. Isso foi possível porque os cabras compravam
o terreno e pagavam com o próprio café à companhia,

1 que recebia também pelos fretes. Os trens davam um lu-
cro muito grande.

Ao contrário, podemos dizer que a Rede Mineira, por
exemplo, sai daqui e vai até Uberaba, percorrendo um
único latifúndio em quase meio dia. Era aquela coisa: de
Ibiá a Araxá pertencia aos Portelas. Aliás, havia um Portela
que era deputado TM4 , latifundiário, muito meu amigo, mas
não podia falar nada, porque era verdade. "O senhor anda
três, quatro estações da Rede Mineira, dentro dessa es-
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trada, não entra um saco de milho e não sai nada, porque
não há produção. E só capim, para cá e para lá". Não tem
nada, não se planta, é latifúndio.

Não entra na cabeça dessa gente que seria fácil fazer as
coisas! Mas ninguém faria nada mesmo: só votou. Está
tudo bem, está certo. Fazer como o Juscelino fez com o
Prestes aqui: um discurso...

LI- - Mas não houve o caso de alguns deputados se le-
vantarem tias cadeiras, COni() o senhor comentou?

ARMANDO ZILLFR - Sim, por causa de certas emen-
das ligadas ao problema da terra. Deve ter sido por causa
do imposto territorial progressivo, que, aprovado, obriga-
ria no ano seguinte os fazendeiros ao pagamento sobre
uma base nova. Não pagavam quase nada - era o imposto
que menos rendia; Mas não passou nada. Ficou igualzi-
nho ao que era. E engraçado: um troço assim maluco,
você precisa ter estômago para ficar lá vendo. Então, fi-
quei satisfeito ao ser derrotado, porque eu não tinha mais
nada a ver com isso.

LF - Vamos tratar, agora, justamente do Poder Legislativo.
O senhor fez uma emenda criando uma comissão perma-
nente para funcionar no intervalo das sessões legislativas:
outra, atribuindo ao Legislativo poder de provocar a demis-
são do secretariado; outra, ainda, que assegurava a imunida-
de parlamentar aos vereadores. Como era pensado o parla-
mento dentro do Partido Comunista?

ARMANDO ZILLER - Bom, nós éramos parlamenta-
ristas. Naquela época o parlamentarismo era desconheci-
do, não é como hoje, quando já se admite discuti-lo.
E claro que hoje esse sistema é muito melhor do que
qualquer outro, ainda assim não é possível lhe fazer
uma oposição honesta. Naquele tempo, então, era o dia-
bo: tudo fazendão, aquele regócio. Nessa base, não
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havia possibilidade de se ir para frente de vez, mas de se
ir levando aos poucos, aos empurrões. Depois de
quarenta anos, a coisa marchou um pouco. Depois de
pegar um pouquinho de embalo, aí vai. Demora, mas é o
Processo.

Então, nos reuníamos e tomávamos medidas de cará-
ter parlamentarista que tinham possibilidades de serem
aprovadas ou admitidas no bojo dessa coisa. E não eram
muito violentas corno as que estão aí hoje, que deixa-
ram a Constituição presidencialista impossível de
ser praticada, porque todas as medidas são parla-
mentaristas e o homem lá, o Presidente, tem força para
impedir tudo. Então, é essa coisa que está aí, um troço
maluco.

1 LF - O senhor apresentou também uma emenda que re-
duzia para dois anos o período de legislatura e o mandato
do deputado, ao mesmo tempo que propunha a extinção1 do cargo de vice-governador, estabelecendo que a subs-
tituição do governador seria feita pelo presidente da As-
sembléia. Qual a razão dessa proposta?

ARMANDO ZILLER - Esse negócio do vice-governa-
dor é outra bobagem que eles inventaram. Aliás, diziam
que isso seria mais para efeito de composição política.
Numa aliança política, o cara lá votava no nosso candida-
to a governador, e nós, tendo o cargo de vice-governador
para negociar, ficava mais fácil... Só para isso. Nenhuma
argumentação séria.

Quanto à redução dos mandatos, era uma medida que mais
ou menos mirava a idéia geral parlamentarista de não ha-
ver muita permanência no poder. E obrigava esses cabras
latifundiários a se mexerem um pouco mais. Quanto mais
eleições houvesse, mais possibilidades haveria de fazer
comícios e levar a política para dentro dos grotões, para o
povo do interior ir aprendendo a despertar um pouco o
seu interesse para os problemas políticos. De quatro cm
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quatro anos, ele esquecia e tal, não ligava, mas de dois
em dois já ficava mais viva a atividade na eleição. E como
ela era apenas - como se diz? - "representativa", o cava-
lheiro elegia o seu representante e estava acabado.
A prática democrática do povo brasileiro era só essa. An-
tes da votação, ele ganhava um comício e jogava o cha-
péu para cima, havia foguete, chope e cachaça, carne de
porco e tal, e até aqueles bailes com mulheres que eles
traziam de noite, o pessoal lá dentro da fazenda mesmo.
Aí, no dia seguinte, saíam em caminhões com os capata-
zes e iam direitinho votar, com cédula e tudo: "Vai lá e
põe o seu voto. E este". Ninguém mexia mais com os
candidatos, porque não tinha aquele negócio de boca de
urna.

Acabou essa democracia tola, que está passando agora a
uma democracia participativa. Um salto do qual ainda não
temos muita noção, mas é um belo salto, excelente. A
nossa participação não termina no dia 15 de novembro
com o voto na urna: "Agora, vamos para casa e o vence-
dor que se dane". Não, agora o povo volta lá para ver:
"Escuta, o problema é que você não está fazendo...". Por
qualquer coisinha, pegam o ônibus, vão a Brasília e aper-
tam os cabras, que têm de se explicar. Isso é uni salto -
está melhorando a democracia.

LF - O senhor propôs também emendas que relativas ao
Poder Judiciário, sob o argumento de que este era exces-
sivamente centralizado e de difícil acesso aos menos fa-
vorecidos. Todas foram rejeitadas. Pergunta-se: era im-
possível obter algum consenso em torno dessas emen-
das? Ou tudo que um membro do Partido Comunista pro-
punha era sumariamente rejeitado?

ARMANDO ZILLER - Sumariamente não digo, mas ha-
via essa predisposição.

Esse negócio do Judiciário aconteceu. Fui convidado a ir
ao Tribunal, conversar com os Desembargadores. Eu me
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lembro de um deles, um dos mais ilustres, o Dr. Onofre
Mendcs'35 , Procurador-Geral do Estado, o homem que
examinava todas as coisas contra o Governo. Era católi-
co praticante, muito honrado e gostava de trocar idéias
comigo - um comunista! - porque via que eu também era
um cabra acessível. Eu gostava de ouvir a opinião dos
outros e, às vezes, modificava a minha, o que é muito
raro. As coisas mais interessantes que eu fiz foram nessa
base: "Eu vim para cá com uma opinião, mas o seu dis-
curso me convenceu a votar com o senhor, então, aban-
donei a minha idéia inicial". Aí, o sujeito ficava assim,
porque ele não estava acostumado a ver isso. Ninguém
fazia isso e eu também já fazia com um ROUCO de habili-
dade. E conseguia... E preciso fazer assim, senão não
adianta discutir.

LF - O senhor propôs a Criação de um Tribunal de Im-
prensa, como órgão do Poder Judiciário. Por quê?

ARMANDO ZILLER - Foram o Sindicato dos Jornalis-
tas e os profissionais que tínhamos na área. O Bonfim era
um dos líderes da imprensa aqui e foi chefe ou secretário
do Estado de Minas. Tínhamos lá o Arquimedes Mota'36,
o próprio Gcgê' 37 , que foi Presidente do Sindicato dos
Jornalistas e depois foi assassinado, era um amigo do
Bonfim e da gente também.

LF - A respeito do Tribunal de Imprensa, havia uma le-
gislação anterior referente ao assunto. Como a imprensa
reagiu a essa iniciativa?

ARMANDO Zll,LER - Disso não me lembro. Acho que
isso nem foi posto aí, porque o pessoal tinha muito medo
de tribunal, principalmente os donos de jornal. Isso era
mais contra os donos de jornal e a favor dos jornalistas. O
sindicato era muito fraco naquela época.

LF - O senhor também propôs emendas que estabeleci-
am princípios gerais para a ação da polícia, ou previam a
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extinção da Polícia Especial e dos órgãos da Polícia Polí -
tica e Social do Estado. O senhor se recorda do que
embasava essa emenda?

ARMANDO ZILLER - Disso me lembro demais:
radiopatrulhas, essa coisa toda. Víamos por aí dezenas de
radiopatrulhas: ninguém podia nem sair de casa e já esta-
va preso. No fundo, era uma coisa para pegar comunistas.
Não é bem assim, também. Eles não podem fazer tudo.
Era mais por isso: medo de deteriorar a coisa. Isso nas
mãos de um verdugo podia degenerar. Mas não dizíamos
isso claramente. Dizíamos que a polícia já estava sufici-
entemente aparelhada para manter a ordem pública e não
precisava mais de tanta coisa.

LF - Houve um assunto que praticamente tomou conta
da Constituinte: a política municipal. O senhor propôs uma
emenda que reduzia o mandato dos vereadores e do pre-
feito, e que tratava também do uso dos meios de comuni-
cação de propriedade dos municípios para a propaganda
político-partidária.

ARMANDO ZILUER - Eu era contra isso?

LF - Exatamente. E o senhor, como é que percebia a
política municipal no interior? Qual era a avaliação que o
PCB fazia da ação desenvolvida no interior pelos parti-
dos majoritários, a UDN e o PSD?

ARMANDO ZILLER - Para nós, e para mim também,
o problema da política municipal ainda tem muita coi-
sa da... - eu ia falar da Idade Média, que foi muito
atrasada -, do passado, digamos. Eles fazem conces-
sões na política estadual e na nacional, mas na munici-
pal o negócio é mais duro. Os donos dos municípios,
quer dizer, os proprietários, os latifundiários, fazem
qualquer acordo com os governantes, desde que con-
tinuem mandando. Pouco estão se ir,comodando se o
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1 País é monarquista ou republicano, se há liberdade ou

se não há.

"Para o meu município, vocês não vão nomear um padre,

1 um professor, um diretor de grupo, muito menos um de-
legado de polícia, que não seja indicado por mim. Tudo
que está aqui é meu, está acabado. Eu mandando no meuI	feudo, no resto do País vocês podem fazer o que quise-
rem". Essa é a mentalidade que ainda perdura em grande
parte.1

1
1
1
I Esse era o estado de coisas, muito difícil mexer com ele.

Praticamente, não houve modificação nenhuma. Mesmo
gente como o Tancredo, um político arejado, conheciaI	isso e estava de acordo. Lá no feudo de São João 1)el Rei
ele tinha que respeitar OS donos de terras, caso contrário
não seria eleito. Porque não há liberdade. Pode haver li-
berdade de voto, que é secreto, mas na votação o coro-
nel manda o cabra votar em Fulano e é o tal Fulano. O
Tancredo pode fazer o que quiser, que não pega os vo-
tos, não. De maneira que o político em geral está sempre
jungido a tais "liberdades". Quantos não deixaram de ser
reeleitos por serem progressistas?

Em ltaúna há um cabra, amigo meu, o Cássio Gonçal-
vcs'3 . Foi estadual, foi muito bom; foi federal, daí a pou-
co já era líder da bancada. Ele estava indo muito bem,
mas começou a dar mostras de que ia mais longe: conces-

1	'Is

1
1

Não sei se esse Newton Cardoso contribuiu em alguma
coisa para acabar com isso, porque com esse arrojo, esse
negócio que fez por aí afora, todo o mundo estava chate-
ado com ele, acho que até mesmo alguns aí pelo interior
do Estado viram que estava mexendo com as coisas de-
les, não sei. [)e vez em quando, é bom um troço assim:
ele acabou um pouco com esse coronelato aí, que não sei
se volta. Acabou com aqueles antigos, mas pode ser que
tenha posto uns piores frisos!. Mesmo assim, isso não quer
dizer que vamos apoiar o que ele andou fazendo por aí.

1
1

1



sõcs aos proletários, principalmente. Ora, a família dele
em Itaúna está muito ligada àquelas fábricas de tecidos,
àqueles negócios, e não estava muito satisfeita com a
conduta dele no parlamento. Ele acabou não sendo
reeleito. Puseram um parente como candidato em um
outro partido, lá cm Itaúna, para fazer frente ao Cássio.
De forma que o outro foi eleito e o Cássio não.

Quer dizer, o negócio na política é um troço maluco, mes-
mo dentro da família! Não conseguiram dobrar o Cássio,
então puseram o seguinte: "Nós vamos te anular". Ele
está aí, agora, em um cargo burocrático na Prefeitura. Está
sendo útil até, porque é um sujeito bem-intencionado.
Tiraram o Antônio Faria'39 na segunda eleição - era dos
bancários aqui e foi um bom deputado estadual. Até hoje
não conseguiu voltar. O Otávio Elísio' já caiu também.
E um negócio assim: vão notando e vão cortando os pro-
gressistas, sem fazer grandes alardes. Ninguém nota que
isso é um plano. E vão entrando os outros. Agora, o nosso
amigo do "é dando que se recebe""' e não sei o quê lá,
esse não sai. E um negócio muito duro.

LF - Voltando à Constituinte de 1947 e às emendas que
o senhor apresentou: uma delas propunha a estatização
dos bancos, das empresas de transporte, de energia elé-
trica, produção do aço etc., além da desapropriação pelo
Estado de Minas de empresas estrangeiras. Outra incum-
bia o Estado de proteger as iniciativas industriais de base.
O que fundamentava essas propostas era o nacionalismo
do PCB?

ARMANDO ZILLER - Era a defesa das riquezas nacio-
nais. Achávamos que o desenvolvimento do País não po-
dia ser feito se as fontes de riqueza estivessem nas mãos
dos estrangeiros, que não tinham qualquer interesse em
transformar o Brasil numa grande potência industrial: flOSSO

País, como muitos outros, deveria continuar a ser fonte
de matéria-prima e mercado para os produtos deles. De
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maneira que aqui não se fariam grandes investimentos
para fábricas modernas. Mas, na guerra, as grandes po-
tências da Europa e os Estados Unidos não podiam pro-
(luzir para o mercado de paz. A guerra exigiu muito de-
les, sua produção era só de armas e munições, canhões e
aviões, e não tinham possibilidade nenhuma de desen-
volver a siderurgia de base, a produção de ferro, aço e
tudo o mais. Permitiram Volta Redonda.

Isso abriu para nós urna nova possibilidade e uma nova
mentalidade, com atitudes que o Bernardes já tinha to-
rnado aqui em Minas. Um homem-chave para isso foi o
Clodomiro de Oliveira`, que, se não me engano, era o
secretário de Viação e Obras Públicas do Bernardes. Foi
o grande cérebro e conselheiro, que o Bernardes ouvia, e
(ILIC permitiu aquela luta toda contra a Itabira Iron e tudo
o mais.

LF - Essas emendas nacionalistas mobilizavam, tinham
apelo popular?

I	ARMANDO ZILLER - No começo, não muito, porque
o povo não entendia bem. Mas, à medida que nós e ou-
tros fomos explicando melhor, ele foi compreendendo. EI com a guerra, como o Lênin falava... - vocês me descul-
pem, não sei como pensam, mas o que o Lênin falava era
justo e vou citar; se vocês não estiverem de acordo, po-
dem dizer francamente, que sou democrata. O Lênin di-
zia: "Com um tiro de canhão, em cinco minutos se apren-
de mais que com um ano de conversa". A guerra desper-
ta logo o sujeito, que começa a enxergar melhor: está
tudo em perigo, inclusive a vida dele. A guerra teve essa
particularidade. Ela não é feita para isso, mas o povo...

HA - Na Assembléia Constituinte, cm relação à parte
econômica, quais os partidos que tinham uma posição mais
nacionalista?
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ARMANDO ZILLER - Era o PR mesmo. Mas havia
umas coisas difíceis. Muitos não compareciam para não
parecer ao grande público que estavam a reboque da
gente ou que concordavam conosco. Estavam mais in-
teressados em mostrar que não tinham nada com os
comunistas do que cm defender uma tese justa, o que
é uma pena.

Sabe o que houve, certa vez? Corno todo o inundo sabe,
Minas não tem saída para o mar e sempre lutou por isso.
Aqui havia um rapaz chamado Zaire, socialista católico e
muito dado a estudos, parece que da região de Parati,
Estado do Rio. Gostava muito de mim, porque achava
que eu era combativo, e me propôs: "Você não podia
fazer essa proposta, para entrar na Constituição, nas Dis-
posições Transitórias?". A proposta era de que uma faixa
do território de Minas se estendesse até Angra dos Reis,
para ali se fazer um porto, dando-se algo cm troca para o
Estado do Rio. "Perfeitamente". E falei com o Partido,
que aceitou logo. Fizemos isso porque dava nome ao PC!)
- era uma bandeira que ia pegar e ir embora. Mas a rea-
ção toda aqui em Minas percebeu isso, fez i> diabo e
rejeitou.

LF - No discurso em defesa dessa emenda, o senhor afir-
ma que tanto o Governo do Estado do Rio quanto o de
Minas encaravam com simpatia a proposta. Por que, en-
tão, a emenda foi rejeitada na Comissão Constitucional e
no Plenário, sabendo-se, além disso, que ela havia sido
endossada por 24 deputados dos mais diferentes parti-
dos? O Governo de Minas tinha interesse na matéria?

ARMANDO ZILLER -Todos estavam de acordo. O pro-
blema era não dar prestígio ao Partido Comunista e, por
tabela, a mim.

No momento em que a emenda entrou em discussão, eu
estava viajando - eu ia muito ao Triângulo, a Juiz de Fora
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e a outros lugares do interior, para assistência partidária.
Quando eu voltei, o Criei Alvim' me disse: Olha, você
não estava aí, ninguém ia falar, então vi que isso não po-
dia ficar sem uma defesa: fui lá e defendi". E ele era do
ISD. Quer dizer, foi estupidez nossa: se essa emenda
fosse apresentada por um deputado do PSD, teria sido
aprovada, mesmo com o PSD na oposição. Mas é o tal
negócio: uma medida dessa dava projeção ao Partido.

LF - Então, predominava um sentimento anticomunista
no plenário da Assembléia?

I	ARMANDO ZILLER - Não era bem contra mim.
Era para não dar prestígio ao Partido Comunista, não
permitir o seu crescimento. Era preciso impedir isso -I	com o Mílton Campos e com todos os outros demo-
cratas aí.

I	Eu já contei mais ou menos o que os da CDN fizeram
conosco: "Vocês votem em nós, vamos dizer que repudi-
amos, mas é só para constar". Bem, a gente tem que co-
nhecer com quem está lidando, e é preciso, como disse o
Tancredo, pôr um lenço no nariz e ir levando, porque se-
não a gente vomita.

Foi vergonhoso o que fizeram. Depois que eu já havia
saído da Assembléia, quando ninguém mais se lembrava
onde era a minha sepultura, assinaram um convênio que
autorizava a utilização do porto de Angra dos Reis para
exportação das mercadorias mineiras, mas sem estabele-
cer nenhuma ligação entre o movimento inicial que fize-
mos e as concessões que o Mílton conseguiu do Governo
do Estado do Rio. Ficou como se eles tivessem feito e
eu não, como se os comunistas não tivessem nenhuma
participação nisso.

Não é assim como eles dizem: não são eles as vestais e
nós, os safados...
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LF - Vamos voltar um pouco à questão fundiária. A Emen-
da 168, de sua autoria, previa que o Estado lotearia terras
públicas e as entregaria a colonos sem propriedade, ga-
rantindo o direito de permanência aos posseiros de terras
devolutas. Existia alguma reivindicação de posseiros em
relação a essas demandas?

ARMANDO ZILLER - Não. Havia talvez algum ele-
mento aqui, ali, ligado talvez aos sindicatos agroindustriais,
à cana-de-açúcar, mas não foi um movimento.

LF - Então, a idéia se baseou naquela experiência que o
senhor mencionou, da Cia. Paulista de Estrada de Ferro,
que loteou as terras às margens da ferrovia?

ARMANDO ZILLER - Corri certeza, porque aquilo me
marcou muito: "Mas que coisa tão fácil de fazer! Como é
que a gente não faz?! Que coisa tremenda!".

LF - E a emenda foi rejeitada?

ARMANDO ZILLER - Rejeitada, porque o pessoal que
podia ser beneficiado ainda não estava motivado, organi-
zado ou conscientizado.

Li uma vez um livrinho do l-laeckel. Diz ele: Há mais
diferença entre um homem civilizado do centro da Euro-
pa e um selvagem do centro da África do que entre este e
um macaco". Hoje não é tanto assim, porque os meios de
comunicação já devassaram tudo, mas na época em que
ele escreveu aquilo, no fim do século passado...

Hoje há o jornal, a televisão, todo o mundo entende
alguma coisa. Por isso mesmo é difícil barrarem o pro-
gresso em países atrasados como o nosso. No tempo
da Colônia, não entrava um prego aqui. Então, como é
que o pessoal sabia o que se passava na Europa? Não
havia telégrafo, não havia coisa nenhuma, aquela vida
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vegetativa parecia normal. Mas hoje, que a gente sabe
como passam os nossos semelhantes na Europa, ninguém
vai conseguir que a vida fique naquele estado. "Não, eu
quero aqui também. Por cifle não?". E quem é que vai
segurar isso?

I	LF - Há uma emenda sua que deve ter sido muito polê-
mica. Foi a de número 240, em que o senhor propunha de-
legar aos deputados a autoria da promulgação da Constitui-
ção e retirava a invocação de Deus do texto constitucional.

ARMANDO ZILLER - Eu propus tirar isso?!

1
1

LF - O senhor propôs.

ARMANDO ZILLER - Não...

LF - Não?!

ARNIANDO ZILLER - /silêncio] A palavra "Deus"?

LF - É.

1
1
1
1
I ARMANDO ZILLER - Pode ser que eu tenha propos-

to, mas não que eu estivesse contra Deus. Não vejo ra-
zão para isso. O sujeito tem direito de acreditar ou não,

I de maneira que pode dizer: "Não acredito em Deus, não
estou de acordo com isso na Constituição, que deve abran-
ger todo o mundo, ser mais universal".

LF - Houve alguma polêmica em relação a esse assunto?

ARMANDO ZILLER - Acho que não, porque também
não fiz polêmica. Eu disse: "Sou por isso" - mais nada.
Os senhores ponham aí que se pode acreditar cm Deus e
tudo bem. Ponham também que não. Era mais completo.
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Um bom número dos mais altos dirigentes
eram ex-oficiais das Forças Armadas.

O Giocondo Dias, por exemplo, era cabo
do Exército, eparticiou do triunvirato

que tomou o poder no Rio Grande do Norte
em 1935. Então, você calcula, uma direção
com o Prestes à frente, iluminado como os

carismáticos, e ao lado um oficial, um
cabo do Exército, subordinado a ele. Na
comissão executiva os dois eram iguais,

cada um valia um voto. Agora, na
discussão, quando um cabra discordava do

capitão, era uma coisa tremenda!
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Não briguei por isso; ficou explicado. Agora. essas Coisas
eles não põem, essas discussões não saem, os arrazoados
que a gente faz não são publicados. Então, não se sabe
por que eu fui... Aliás, nem sou ateu e nem tenho capaci-
dade de dizer se Deus existe ou não. E até prefiro que
Ele exista, sabe? Quando eu vejo uns "sacristas" faze-
rem uns negócios aí em nome de Deus - desgraçados!

Alguns zombam de mim porque digo que não sou ateu.
Ora, o Partido Comunista não foi criado para combater a
idéia de Deus, mas para socializar os meios de produção
e acabar com a miséria. O resto é seqüência. Não é nosso
princípio acabar com a idéia de Deus. Se Ele existe, quem
somos nós para liqüidá-Lo? Se não existe, que bobagem
é essa de estarmos lutando contra uma coisa inexistente?

l F - Como era o procedimento do Partido Comunista em
relação ao seu mandato? Seus integrantes decidiam alguns
assuntos, faziam a emenda e o senhor apresentava?

ARMANDO ZILLER - Eu também discutia, participa-
va. As vezes eu não concordava, mostrava porque e eles
aceitavam.

FIA - Houve alguma vez em que o senhor não concordou
e mesmo assim teve de encaminhar a proposta?

ARMANDO ZILLER - Uma vez tive que fazer o único
negócio que achei um pouco... - indigno eu não digo:
antiético. Foi uma estupidez muito grande, mas por falta
de experiência do nosso pessoal. Estavam querendo aca-
bar com o Partido Comunista, e nós defendendo a sua
legalidade. Quando foi para apoiar um nome para gover-
nador, o Partido resolveu escrever uma carta para os can-
didatos (Mílton Campos e Bias Fortes), perguntando:
"Qual é a sua posição no caso da legalidade do Partido
Comunista?". O Mílton Campos saiu-se com aquela, muito
da t 'DN. de explicar: corno não era muito da área dele,
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não tinha o direito de ficar dando palpite, era o caso de se
estudar, etc. E ficou por ali e tal. O Bias já foi mais dema-
gogo, apoiou logo: "Eu defenderei a legalidade do Parti-
do". Nós tínhamos as duas cartas, mas eles pediam
encarecidamente: só haviam dado essas respostas porque
nós nos comprometíamos a não publicá-las.

Quando, porém, veio a hora cm que eu ia mesmo perder
o mandato, resolvemos dar Publicidade a elas. E eu tive
que ler.

HA - No plenário

ARMANDO ZILLER - No plenário. "Vai lá e lê isso".
Eu disse que não lia: pedia licença do mandato e um ou-
tro leria. Mas por que jogar o pobre do Bonfim, que era o
suplente, logo para fazer esse papel, e no dia seguinte
voltar? Se o problema era ler ou não ler - e veio a decisão
de ler -, bom, então teria que ser eu. Não ia pôr o Bonfim
e nenhum outro nisso.

Para mim, não se devia ler aquilo. "Não é justo isso! De
amanhã em diante, nunca mais vão fazer acordo conosco,
nem nos dar nada por escrito". Fui para o plenário e li,
com a cara vermelha de vergonha.

HA - E houve alguma reação por parte de Rias Forces ou
de Mílton Campos?

ARMANDO ZILLER - Não. Eles foram muito assim -
tranqüilos eu não digo: compreensivos, ou talvez tenham
ficado com pena de mim, porque viram que eu estava
contrafeito, mas fazendo tudo para não demonstrar. E
não fiz isso de malandragem, para todo o mundo dizer
que eu estava contra e tal. Eu estava fazendo tudo de
acordo, para verem que estava cumprindo o meu dever,
direitinho.

II
Ii
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A única manifestação contrária foi do Ribeiro Pena, com
aquela educação que ele sempre demonstrou ter. "Mas,
distinto colega.. Sabe-se que o outro candidato, Mílton
Campos, também deu uma carta para os senhores. Por
que o senhor não a lê?".

lIA - O senhor leu só a de Bias Fortes?

ARMANDO ZILLER - Só a do Bias...

"Por que o senhor não a lê?". Aí eu tive que dizer: "Bom,
eu não li porque, o senhor sabe, o Governador Mílton
Campos tem um jeito de responder às coisas de modo
que não se compromete, não se comprometeu". Para mim,
era pior que a do Bias. Muito pior.

HA - No seu primeiro discurso na Assembléia Estadual
Constituinte de 1947, o senhor fez uma análise da situa-
ção do PCB, da Primeira Internacional e do esforço de
união nacional para combater a inflação. Fez várias refe-
rências a incidentes que teriam ocorrido em Ponte Nova
e alegou que esses fatos seriam decorrentes da miséria
do povo. Lembra-se deles?

ARMANDO ZILLER - Não, e nem do discurso me lem-
bro bem.

1-IA - No segundo discurso, o senhor relembra e
comemora o 25° aniversário do Partido Comunista,
em 25 de março, e afirma ser fundamental "mudar
as relações de trabalho no campo e alterar o sistema
de pagamento adotado, que vigora desde o século
XVIII". Por fim, propõe a modernização das relações de
parceria com o caboclo. Sabemos que a maioria dos parla-
mentares era de fazendeiros. Qual foi a reação ao seu
discurso?

II

II

II
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ARMANDO ZILLER - Ninguém defendia suas posições.
Eles reagiam de outra maneira, levantando-se das cadei-
ras, por exemplo. Depois diziam: "Mas era só protesto,
não é bem isso, o senhor está mal informado". E não res-
pondiam ao que eu estava dizendo. O próprio Tancredo
nunca me aparteou, sempre me tratou com muita consi-
deração. Pessoalmente, o Otacílio se dava muito bem
comigo, o Júlio de Carvalho, todos eles. Eu também tra-
tava todos com consideração. Nunca insultei nem mes-
mo o Dr. Mourão. Fiz alguma ironia, às vezes, mas ele,
sim, insultava os comunistas: "Não têm família, não têm
pátria, não tem religião, estão em Moscou".

FIA - Inclusive, o próprio Deputado Mourão Guimarães
comenta, depois, os dois primeiros discursos do senhor e
os rebate, ponto por ponto.

ARMANDO ZILLER - É. algurn ensinou para dc ai-
uma coisa...

1-IA - Nota-se que há cm seus discursos urna constante
preocupação em defender o Partido Comunista.

ARMANDO ZILLER - Foi para isso que me puseram lá.

HA - Como o senhor analisa o sentimento anticomunista
que predominava em Plenário e na sociedade mineira
como um todo?

ARNIAND() ZJLLER - Falta de infurrnaçáo.

LF - O senhor acha que a presença da Igreja Católica
em Minas contribuiu para esse sentimento anticomunista?

ARMANI)() ZILLER - Eu não gostaria que essa per -
gunta fosse feita, porque gosto de ser gentil e tenho mui-
tos amigos na Igreja Católica, que, hoje, já não é mais a
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mesma. Não quero revolver o passado, senão ia até a

1	Inquisição, que foi muito pior. O próprio Papa João XXIII
abriu uma porta nova: já disse e escreveu (1UC Galilcu

I Galilei estava certo e a Igreja estava errada. Se ele con-
fessa isso, pronto. Não vamos agora: "Eia! Vamos conhe-
cer o papudo!".

LF - Mas à época havia esse sentimento?

ARMANDO ZILLER - Havia, por falta de informação.
Os jornais, desde a Revolução de 1917, fizeram campa-
nha contra a União Soviética. E a partir de certo momen-
to essa propaganda teve de ser tremendamente intensifi-
cada, porque no começo não deram muita importância ao
movimento comunista. "E impossível o proletariado to-
mar o poder e dirigir isso e aquilo. Não tem capacidade
para isso. Isso acaba aí em poucas semanas". Então, não
ligaram muito. Passou-se um ano e a coisa estava se con-
solidando. "Espera aí! Por que é que estamos aqui bri-
gando entre nós? O inimigo verdadeiro está crescendo
ali e no futuro vai acabar conosco". Então, fizeram as
pazes e se juntaram todos para ir contra a União Soviéti-
ca. Quatorze nações intervieram lá com tropas, coman-
dadas pelo grande democrata Winston Spencer Churchill...
Foi ele quem fez a teoria do "cordão sanitário", isolando
a União Soviética do resto do mundo, de que resultaram
estas três repúblicas que agora estão reconstituindo, jus-
tamente para expulsar a União Soviética do Mar Báltico.

Tudo isso aparentemente não tem nada a ver aqui com a
nossa conversa, mas o fato é que nessa época a União
Soviética ganhou muito prestígio. E então recrudesceu a
campanha contra nós de uma maneira tremenda. Conse-
guimos, no entanto, a nossa legalização e isso nos deu
uma arma que não tínhamos. E conseguimos também um
jornal, que tinha uma certa penetração nas massas, o Ti--
huna Popular.
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Mas depois fizemos um bocado de sectarismo: estáva-
mos pensando que fomos nós aqui que ganhamos a guer-
ra. Queríamos mandar, falar de igual para igual com todo
o mundo, o que não era possível. Mas chegamos a fazer
um senador da Capital Federal, e tínhamos feito outro,
mas conseguiram uma recontagem de votos e ele saiu
fora. Em São Paulo, também, recontaram os votos e, em
vez do Portinari, foi eleito o Simonsen. Havia
desinformação, muita gente bem-intencionada que esta-
va... Mesmo entre os integralistas havia muito disso...

HA - Havia uma questão a que seus adversários sempre
voltavam: a posição dos comunistas numa possível guer-
ra entre Brasil e União Soviética. No plano nacional, sabe-
se do incidente com Prestes. Aqui cm Minas, vemos que,
por mais que o senhor se explicasse, por mais que desse a
sua opinião, seus adversários sempre retornavam a esse
ponto. Por quê?

ARMANDO ZILUER - Sempre falaram disso. Não me
lembro bem como é que respondi. Já que o Prestes falou
aquilo lá, eu aqui não podia falar diferente, porque opi-
nião é dada pelo Presidente, apesar de que eu não tinha a
mesma opinião que ele.

O Prestes... Não sei, tenho medo de falar nesses troços...
Vamos ver: ponho aí e fico com o direito de retirar depois?

LF - Claro. O senhor tem o direito de vetar.

ARMANDO ZILLER É o seguinte: são os militares.
Fui educado num seminário metodista, que dava uma certa
liberdade, até de questionar a Bíblia (coisa que naquela
época os católicos não davam: tinham que interpretar a
Bíblia conforme a versão oficial do Papa, que era infalí-
vel). Os militares foram educados para a luta armada. Eu
lhes dizia: "Fui educado para salvar almas e vocês foram
educados para matar. De maneira que vocês devem pen-
sar de um jeito e eu de outro: isso é natural".
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Sobre essa questão da guerra entre Brasil e União Sovié-
tica, eu não diria o que o Prestes disse. Eu era contra o
governo, não contra o País. O Prestes não soube fazer
essa diferença. Ele poderia ter dito: "Nós estamos contra
o agressor". Como a União Soviética não seria o
agressor... (E verdade que houve na União Soviética al-
guns elementos que agrediram o Afeganistão. E uma coi-
sa que a gente não pode apoiar. Não vou dizer que os
soviéticos não erram. Seria muito exigir que não erras-
sem - erram também).

Acho que um dirigente, quando vai enfrentar esse fogo
todo, deve ir preparado para as perguntas que vão fazer:
"Vocês são traidores da Pátria? Vocês são isso, aquilo?".
Se você já sabe que isso vem, prepara uma resposta ade-
quada e não fica assim como quem está no ar, entre o Pão
de Açúcar e a Urca.

O Prestes não falou assim. Ficou com raiva do Juraci Ma-
galhães, porque o Juraci começou: "Sim ou não?". Pres-
tes: "Não posso responder a uma pergunta dessa com sim
ou não" . "Mas eu quero saber: o senhor ficaria contra ou
a favor?".

O Prestes poderia ter respondido simplesmente: "Somos
contra o agressor". E o que eu diria... Claro que diria isso
depois que o fato passou e tive tempo de pensar na res-
posta /nsos/.

E IA - Outro qucstionamcnto dos adversários refere-se ao
salário dos deputados comunistas. Diziam, por exemplo,
que o senhor era funcionário do Partido, já que seu ven-
cimento pertencia a ele.

ARMANDO ZIULER - Passávamos uma procuração e o
Partido nos dava um salário. Aliás, esse foi o período pior
que passei em termos de finanças. O Partido andava sem-
pre em dificuldades tremendas.
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Esse negócio dc OUrO de Moscou" nunca chegou aqui.
O único parlamentar era eu, e recebia quatro contos. Eu
me lembro quando passou para oito contos, foi em janei-
ro de 1948, mas me tiraram tudo. Quem me deu uma vez
oito contos quando saí - pois eu estava em dificuldade e
pedia emprestado - foi o Coronel Aníbal Gontijo, que
disse: "E você agora ficou sem o salário?". Eu respondi:
"Não se preocupe com isso, não. Se não puder, fica por
isso mesmo". Aliás, ele às vezes me dava dinheiro, por-
que aquele meu colega tinha um bom coração.

1-IA - Em discurso de 18 de abril de 1947, o senhor subiu
à tribuna para falar contra a cassação das atividades da
União da Juventude Comunista. Havia muita atividade da
União da Juventude Comunista aqui em Minas Gerais?

ARMANDO ZILLER - Havia. A União da Juventude
Comunista estava se organizando em todos os lugares.
Quer dizer, os jovens tinham alguns interesses gerais e
ainda se dividiam entre estudantes e operários, que ti-
nham certas reivindicações específicas.

HA - Qual era o limite de idade para uni jovem ingressar
na Juventude Comunista?

ARMANDO ZLLLER - Dezoito anos, eu acho. Depois,
com dezoito ou vinte e um, não lembro, passava, se qui-
sesse, para o Partido. Mas na União Soviética e em ou-
tros países comunistas, depois de um certo período, só
aceitavam para o Partido elementos vindo da União da
Juventude. Não sei se era muito justo, mas era para man-
ter a unidade do Partido, o que, afinal, parece que não
deu certo também... frisos!

HA - O senhor chegou inclusive a ler parte do estatuto
da União da juventude Comunista, para esclarecimento
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cio Plenário, e houve várias reações. Alguns diziam que a
Juventude seria um monopólio do Partido Comunista.

ARMANDO ZILLER - Isso se a gente tivesse capaci-
dade para tanto. Mas a Igreja não tem ou não quer esse
monopólio? Outros não querem esse monopólio? Todos
estão lutando para obter o apoio da juventude.

Eu falei: "\jcês deviam fazer o mesmo em todos os par-
tidos políticos. Deviam orientar e educar a sua juventude
politicamente. O jovem de vocês, quando se torna adul-
to, não tem prática nenhuma de política, vem aqui para o
Parlamento..." - não cheguei a concluir: "Não tem expe-
riência para aplicar certos princípios, não entende nada".
"Se vocês educassem os jovens na análise dos aconteci-
mentos, nisto e naquilo, iriam ter gente melhor. Não é
um erro do Partido Comunista: é um erro de vocês, não
educarem os jovens para a política". Ê incrível como eram
atrasados.

HA - No âmbito nacional, houve reações à cassação da
UJC?

ARMANDO ZILLER - Houve essa coisa assim parla-
mentar e diplomática, etc., porque estávamos contra qual-
quer atividade violenta. Na ocasião, o Prestes mesmo
chegou a dizer que a violência só favorecia o fascismo.
Havia uma série de teorias de "apertar o cinto" - o ope-
rário devia passar dificuldades e tal, porque era para a
reconstrução do País que saiu da guerra. "Não vamos fa-
zer greves, porque isso debilita o País e favorece o fas-
cismo". Mas não fomos nessa onda, não. Deixamos o Pres-
tes falando. Os primeiros que fizeram uma greve boa fo-
rnos nós - os bancários, nossa primeira greve nacional.
Aí, o Prestes foi lá, visitou a nossa sede no Rio e, numa
assembléia, fez um discurso de apoio. Mas não fez
autocrítica. Essa falta de - não digo honestidade, porque
o Prestes até primava muito por isso—, digamos, autocrítica
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(era um pouco difícil para ele reconhecer, ainda mais quan-
do se era genial como ele), isso nós estamos pagando até
hoje, merecidamente, porque quem erra tem que pagar. Não
tivemos coragem de dizer: "Está errado!". Assumimos o
erro do Prestes. Mas não temos o direito de estar critican-
do-o, ainda mais que ele já faleceu. E tenho até a impressão
de que esperaram o Prestes falecer para fazer essa cisão no
Partido, porque ele, se estivesse vivo, ia cair em cima dessa
gente social-democrata, o Freire 14 e os outros.

HA - Outro ponto muito debatido, na época, era a ques-
tão do imperialismo. Esse conceito era utilizado em rela-
ção a várias iniciativas americanas e inglesas em nosso País.
Alguns parlamentares, no entanto, utilizavam esse conceito
para definir a atuação da União Soviética nos países do les-
te europeu. Como o senhor se coloca nesse debate?

ARMANDO ZILLER - Hoje vocês capricharam nas per-
guntas, hem?! Vocês estão querendo mudar de atitude
com relação a mim /rsosJ.

LF - São os discursos que o senhor fez...

1-IA - O próprio Deputado Fabrício Soares comentou
esses discursos...

ARMANDO ZILUER - Foi a única vez que me deram
um aparte.

HA - O Deputado Fabrício Soares?

ARMANDO ZILLER - É, porque eu estava pensando
uma coisa e falei como metafísico, e não dialeticarnente,
como em geral falo.

É o seguinte: a União Soviética fez um tratado com o Xú
do Irã para construir uma usina siderúrgica: "Nós entra-

226



1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

mos com o knoa hor', damos as máquinas, os técnicos e a
metade do capital, vamos lá e construímos isso". Eu co-
mentei: "A exploração foi à base de meio-a-meio". "Ah,
mas meio-a-meio, não. Os soviéticos ficaram com 51%".
Esse 1% dava a eles o comando da coisa, é claro. Mas a
minha intenção era dizer: meio a meio quanto aos recur-
sos que iam para um lado e para outro, o que é bem me-
lhor do que o que fazemos aqui. Quanto é que os ameri-
canos nos dão aqui? Nada! Mas ele estava certo: hoje eu
responderia de outro jeito. Já o Churchill disse: "Não,
isso é uma ação capitalista também, imperialista".

A União Soviética fez lá na Índia uma bela usina siderúr-
gica, enorme, deu material, pessoal, foram todos para lá,
construíram e: "Vocês vão começar a pagar só depois que
isso começar a produzir". Não houve juros, não houve
nada esse tempo todo. Isso é o que devíamos fazer. Se o
Estado tivesse feito assim, a situação hoje não estaria
nesse pé. Mas naquela época não podia, porque estava
sempre com medo de todo o mundo se fortalecer e de-
pois vir para cima dele com as armas. Também é muito
difícil calcular, tanto tempo depois, se era o mais justo...

HA - Mesmo esse acordo com o Irã, afinal, não foi reali-
zado. A Inglaterra e os Estados Unidos entraram, houve
pressão e não deixaram...

ARMANDO ZILLER - Para eles era um exemplo ruim,
porque ficariam obrigados a fazer acordos com esses paí-
ses independentes também, naquela base de 51% por 49%,
e isso era um problema.

HA - Nos seus pronunciamentos, o senhor relaciona tam-
bém a situação econômica do País ao fato de os Estados
Unidos desejarem ampliar o seu mercado e, para tanto,
praticarem o dumping, isto é, praticarem preços irreais para
concorrer com a indústria brasileira.
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ARMANDO ZILLER - O que fizeram com o
Giannctti', por exemplo, foi uma vergonha! O Giannetti
criou a primeira fábrica de alumínio em um país subde-
senvolvido, porque o alumínio era um negócio deles, lá
em cima. Conseguiu fazer aqui, em Ouro Preto, na
Saramenha.

O Getúlio abriu crédito e o Giannctti foi fazendo a usina
à base dos empréstimos do Banco do Brasil. O erro que
cometeram é que aqui não havia rios caudalosos, e a usi-
na precisava de muita energia elétrica. Ele teve que fa-
zer três ou quatro hidrelétricas pequenas, e isso encare-
ceu a obra.

Depois de muita dificuldade, de muita demora, o Ban-
co do Brasil emprestando mais dinheiro, porque os vin-
te milhões iniciais não deram, a fábrica fez a primeira
corrida do alumínio. Igual ao aço. Aquilo sai -
sssssshhhhhh. Eu tenho até hoje um tijolinho da pri-
meira corrida de alumínio da Eletroquímica do Brasil.
E um troço histórico. Depois, os americanos botaram aí a
Alcan, canadense.

Eles vieram com navios, jogaram o alumínio no mercado,
fizeram dumping. Um navio de alumínio: aquilo não pesa
coisa nenhuma! Não podendo concorrer com eles, o
Giannetti teve que entregar os pontos. O governo, que
já era o Dutra, não quis autorizar o empréstimo de mais
uns milhões de cruzeiros para o Giannetti poder enfren-
tar esse ataque do durnping. Daí a pouco, esse mesmo
governo fez um acordo com o truste, vendendo todo o
acervo da usina - como estão vendendo agora a lisiminas.
também - a troco de reza. Por fim, o Canadá ainda exigiu
e obteve o perdão dos juros passados.

Enfim, não emprestaram mais 20 milhões para o Giannetti,
tendo aquilo tudo como garantia, e nós recebemos do
estrangeiro 20 milhões, pois os juros que o Giannetti de-
via representavam mais do que isso. Entregaram a coisa.
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Falei para o Giannetti: "Olha, eles perdoaram os 20 mi-
lhões para os estrangeiros e não emprestaram a você para
continuar trabalhando. E o alumínio já correndo!".

Isto devia ser proibido: o estrangeiro liquidar uma indús-
tria nacional de base. A indústria está lá até hoje, mas nas
mãos dos americanos, pois o Giannetti não agüentou a
luta.

HA - A cassação do Partido Comunista do Brasil foi uma
verdadeira batalha judicial 147 . Isso trazia alguma insegu-
rança no desempenho do seu mandato? Como foi o pro-
cesso de cassação do registro do PCB?

ARMANDO ZILUER - Primeiro, lutei contra o fecha-
mento do Partido. Isso era muito mais importante do que
a cassação do meu mandato, pois aquilo lá, para mim, era
um pouco chato: ouvir aqueles caras, sempre, todo dia,
prestar atenção em tudo, responder a tudo em cima da
hora, sendo que às vezes não saía uma resposta muito
correta. (Aí, vinham os amigos e "pá!" em cima de mim.
Não é que fossem contra mim, mas combatiam o comu-
nismo. Hoje eles entendem que o comunismo não é "o
espírito das armas", e nós, também, já entendemos algu-
ma coisa mais.)

HA - Em relação ao processo de cassação, temos o famo-
so parecer Barbedo' 48 , que o senhor sempre debateu nos
discursos.

ARMANDO ZILLER - Ah, esse parecer foi uma
coisa infantil. Não sei como é que deram importância
àquele Barbedo. Os argumentos dele eram os mais
tolos.

Ele foi indicado procurador adhoc, na época da cassação
do Partido. Adhoc em latim quer dizer "para isso". Foi
justamente para isso. Eu até briguei com eles lá por cau-
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sa disso. Aí, não adianta você provocar, porque todo o
mundo fica quieto, não querem brigar.

O Procurador da República era o ièmístocles Cavalcanti,
um grande jurista. Não era comunista, nem coisa nenhu-
ma, mas se negou a fazer o pedido de fechamento do
Partido. Não via razão para isso. Então, foi afastado.

1F - Que argumentos utilizaram para fechar o PCB?

ARMANDO ZILLER - Não sei, acho que utilizaram,
como pretexto, a discussão do Prestes com o Juraci Ma-
galhães: "No caso de urna guerra, os comunistas ficam a
favor de quem?"

A verdade é que o João Norberto, Presidente da Câmara
Municipal do Rio de Janeiro ou da Câmara dos
Intendentes, já não lembro, dizia: "Não é justo perseguir
um partido por causa dos seus êxitos eleitorais". E foi
isso mesmo.

A verdade, também, é que não soubemos pegar a luta cm
um terreno desse, pois a nossa visão era sempre muito
frontal e com viseiras. Não víamos que o importante
nisso tudo era ganhar a opinião pública: apresentar argu-
mentos, de tal forma e com uma tal postura que ela sen-
tisse assim uma certa simpatia pela vítima, digamos.
Não adianta o sujeito querer bancar o valente: "Quem
pisou na capa?". Não tínhamos experiência nessas lides
parlamentares.

HA - Houve um parecer favorável do relator Sá Filho.

ARMANDO Z!LLER - Esse era um grande líder católi-
co, da simpatia inclusive do Tristão de Ataíde. Ele era o
relator, um católico de quatro costados, mineiro de qua-
trocentos anos, dessa família do Francisco Sá' 49 , que foi
Presidente do Estado. Deu um brilhante parecer favorá-
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vcl. Tanto que o próprio Francisco Badaró júnior' 5', pai

I
do Murilo`, me dizia: "Você agora deve estar tranqüilo,
porque, com o parecer do Sá Filho, não há mais possibili-
dade... A causa está ganha, não só pelo peso do homemI	em si, como pelos argumentos que ele apresentou". Que
nada!

1-IA - Em maio de 1947 o senhor fez um discurso, apre-
sentando algumas sugestões de combate à inflação, que
incluíam: equilíbrio orçamentário, com rigorosa redução
de despesas; produção de víveres; distribuição da terra;
corporativismo democrático; redução de impostos em
geral e aumento de impostos sobre a renda de maneira
progressiva; redução e tabelamento de preços: fim da es-
peculação e do açambarcamento dos produtos de primei-
ra necessidade; eliminação do intermediário na venda de
produtos ao estrangeiro; impostos de 50% a 00% sobre
a valorização dos imóveis em todas as transações entre
vivos, e sobre heranças; elevação do salário-mínimo, etc.
Houve alguma discussão prévia no Partido sobre esses

Ofl tos?

ARMANDO ZILLER - O Comitê Central já tinha apro-
vado, e lá no Congresso Nacional o Partido defendeu esse
programa. Isso deve estar ainda impresso em algum lu-
gar, pois fizemos folhetos. Era o nosso plano, mas nem
deram pelota. Apenas um lá me perguntou se eu tinha
uma cópia, que ele queria. "Tenho, como não!". Acho
que distribuímos cópias para todos, pois imprimimos um
número suficiente. E uma vergonha! O pessoal estava lá,
tinha que defender... Como eu também, que muita coisa
fazia por ser parte do centralismo'--? , tinha que defender
para ser do Partido. Agora' estão contra o centralismo,
mas assim não sai partido nenhum, se cada um pensa de
um jeito.

HA - À medida que vão se passando os meses em relação
à Constituinte e ao Governo Dutra, o senhor pede a re-
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Até hoje, fizemos muita análise das
influências que diversas correntes exerceram
dentro do Partido. A influência pequeno-

buiguesa, por exemplo, foi muito grande - é
o que se fala. E que não havia trabalhador

da grande indústria, só aquele operário
ainda cheirando a capim, na verdade um

camponês. Esses, assim como os estudantes e
os intelectuais, todos teriam exercido

influência maléfica  dentro do Partido. Mas
nunca se falou na influência dos militares,

que foi a pior de todas, porque, além do
mais, eles tinham organização e a

aplicavam. Ora, a política de organização
do militar é uma, e a do Partido, outra.
Aplicara sua política dentro das nossas

bases, das nossas células, tinha que resultar
naquela coisa rígida, dogmática. E a coisa

mais burra que há é você dizer que um
comunista é dogmático.
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núncia do Presidente, lendo, inclusive, um manifesto do
Partido. Era um sentimento que perpassava toda a socie-
dade ou apenas os comunistas, ameaçados pela
cassação?

ARMANDO ZILLER - A substituição do Dutra? Havia
gente que criticava, mas sem falar em substituição. Ago-
ra, o que nós fizemos - (eu ia falar "o Prestes", que pode
ter dado a idéia, ao final aprovada pelo Comitê Central,
pelas bases, pelos comitês estaduais... Então, não foi o
Prestes) - foi aquela bobagem da renúncia. Como não
tínhamos força para botar o Dutra abaixo, não estávamos
falando em revolução mesmo, não havia nem armas nem
coisa nenhuma, a nossa palavra de ordem era que o Dutra
saísse. Então, como é que ia sair? Pela renúncia, que era
uma saída constitucional. Estávamos indo pela lei, bonzi-
nhos, não éramos mais aqueles. Eu me lembro que o Afon-
so Arinos veio aqui uma vez e me disse assim: "Eu falei
com os seus amigos lá no Rio. A renúncia do Dutra é
muito bom, mas vai ser preciso ver se ele quer /tisosJ. Se
ele não quiser, como é que é? - vamos renunciar o Dutra?!
Não adianta nada falar 'o senhor tem que renunciar': ele
não renuncia, e daí - tiramos o homem?". Era uma coisa
tola, de criança.

LF - Na época o senhor fala, também, em "volta da dita-
dura". Isso era um sentimento que havia na sociedade?

ARMANDO ZILLER - O medo de voltar para uma nova
ditadura havia, porque o pessoal se lembrava muito bem...
Acontece que o final da ditadura do Getúlio não foi assim
tão violento, porque ele teve muita habilidade. A primei-
ra fase, do lado dos nazistas, foi ruim, mas depois que
participou da guerra já foi um homem mais compreensi-
vo. Depois, o Lourival Fontes, secretário dele, que não
era sopa, muito literato, explicou: "Não se trata disso,
agora ele se reabilitou, tomou algumas medidas, voltou
atrás, lutou contra o nazismo". Então, o povo começou a
apoiá-lo e ele deu algumas coisas.
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O povo pede cem e não ganha nada. É só quando luta
que recebe, seja lá de quem for. Qualquer um que estiver
lá em cima só vai responder ao povo à medida que este
for para a rua e exigir. Mas o povo pensa que é a bondade
do dirigente que faz as concessões. E verdade que ele
tem o seu papel: se quiser endurecer, vai ser muito mais
difícil. Mas não é o dirigente, é o povo que conduz a his-
tória. O Getúlio compreendeu isso.

Até hoje muita gente pensa que foi o Getúlio quem deu
as leis trabalhistas. Caramba! - eu sofri com isso aí.
Quantos passaram na cadeia e outros que morreram. Eu
ainda tive mais sorte, e outros comigo, mas não ganha-
mos nada. Pelo contrário: várias vezes botaram coisas aí,
cassando os nossos mandatos e fechando OS 005505 sindi-
catos.

Quando fundamos a CTE3, o Dutra mandou fechar tudo.
E era Ministro o Otacílio'54 . um cara razoável, que até se
dava bem com a gente. Mas o negócio era: "Não pode
ter a CTB. Independente, não; tem que ser filiada. Tudo
aqui é filiado e sob a dependência do Ministério do Tra-
balho". Como é que agora pode?

HA - A propósito. o Deputado Bolívar de Freitas afirmou
o seguinte, dos comunistas: "Os senhores mesmos é que
propuseram o continuísmo de Getúlio Vargas".

ARMANDO ZILLER - O pior para nós é esse negócio
de querer confundir alhos com bugalhos. Temos um raci-
ocínio dialético, eles são metafísicos, dogmáticos. Para
eles, se eu mudo, não tenho vergonha na cara. Ora, a
coerência não é sempre uma virtude. As vezes, é até
mesmo safadeza muito grossa /risos/.

Não que o Bolívar fosse um mau sujeito, mas era muito
católico, daquele tempo antigo. (Hoje é bastante dife-
rente. 'você conversa, por exemplo, com o Edgar da Niata
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Machado' e vê o progresso que eles fizeram, não é brin-
quedo. Precisamos fazer o mesmo, senão vamos ficando
para trás. Mesmo assim, acho que estamos progredindo
demais. Não precisamos passar para o lado de lá: aí já é
outra coisa...).

Queríamos o fim da ditadura e uma Constituinte, para
elaborar uma nova Constituição Federal. Era isso, com o
Getúlio ou sem ele. Mas a UDN dizia: "Não, sem o Ge-
túlio". Então, já criava um problema, porque Constituin-
te todo o mundo queria. Se uns queriam com o Getúlio, e
outros sem ele, havia divergências e isso enfraquecia a
luta. O mais importante era a luta apoiada por todo o povo,
pois só assim conseguiríamos uma Constituição muito
melhor do que a que saiu. "Não vamos desviar a luta.
Com ou sem Getúlio é secundário, se o povo estiver uni-
do na praça". Estando na praça, o povo comanda, não é
comandado - é a velha história do boi, que não sabe a
força que tem. Mas o povo estava sabendo, só não tinha
consciência disso. Então, vieram o Bolívar e alguns ou-
tros dizendo que estávamos defendendo o Getúlio, e não
a Constituinte. Era uma safadeza muito grande colocar
as coisas nesses termos. Tínhamos que mostrar que não
era isso.

Muito bem: o Ministro vai para lá, vem para cá, sabe como
é que terminou? Terminou que nós fomos para a Consti-
tuinte sem Getúlio. Derrubaram o Getúlio e foi eleito o
senhor Dutra, com o voto do povo. Nas primeiras reuni-
ões da Constituinte, propusemos revogar a Constituição
outorgada de 1937, a do Estado Novo, e ficar com a de
1934, que era democrática, até a votação da nova Consti-
tuição. Isso é o que qualquer democrata correto faria.
Tinham gente correta lá também, mas nada fizeram, por-
que os interesses eram muito fortes. A UDN também
queria, mas votou pela permanência da Constituição
de 1937 até a promulgação da nova. Vejam vocês que
democratas!
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HA - Havia parlamentares que sempre aparteavam o se-
nhor com observações anticomunistas. Estes ataques o
incomodavam?

ARMANDO ZILLER - Não, achava muito natural. O
que eu achava pouco natural era virem com besteiras,
dizendo que o comunista não têm família, não têm pátria,
não têm religião, não têm coisa nenhuma. Então, me saía
muito bem.

Suas acusações eram as mesmas que faziam na antiga
Roma contra os cristãos: não tinham família, porque se
reuniam nas catacumbas; tudo promiscuidade: mulheres.
crianças... Não tinham religião. Os romanos tinham a reli-
gião deles - um dos deuses até se chamava Jãnio [ri-
sos] - e vêm os israelitas com uma nova religião, com
Jesus, para eles inteiramente desconhecido. "Que diabo
é isso?! São contra os nossos deuses e nossa pátria". (A
pátria deles era o mundo, porque Roma dominava o mun-
do inteiro naquela época.). E levavam os cristãos para o
Coliseu, reuniam o povo, enchiam aquela coisa lá para
aplaudir quando os leões os dilaceravam. Que coisa tre-
menda! Parece que não progredimos em nada... Mas como
progredimos!

LF - Em 07 de abril de 1947, logo no começo da Consti-
tuinte, o senhor apresentou um requerimento solicitando
informações sobre a Rede Mineira de Viação, relativas à
Cooperativa Mista dos Servidores, alertado por uma de-
núncia que chegava a suas mãos. Isso era comum? Como
é que chegavam essas denúncias aos deputados? O
Legislativo tinha um canal de expressão junto à socieda-
de civil?

ARMANDO ZILLER - Normalmente, pelo correio, pelo
que me lembro. Mas algumas vezes vinham por meio
de associações também. Algumas mandavam o Presiden-
te ou um grupo de pessoas. Iam lá muitas delegações e
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ficavam assistindo à sessão. Mas não lembro como essa aí1	chegou.

Falava-se muito desse negócio. Como de tudo, não é? OI	processo de corrupção já é velho como o diabo! Até que
naquele tempo não havia tanta assim, mas sei que fala-

a m...1
LF - Essa, particularmente, era em relação aos venci-
mentos dos ferroviários, que estavam muito baixos, por
isso estavam fazendo denúncias.

I	ARMANDO ZILLER - Ah, bom, isso não era sobre
corrupção, porque realmente a corrupção não era um caso
assim tão alarmante, ainda mais na Rede, uma empresaI muito pobre, material muito velho. Não lembro como me
chegou às mãos, mas era também coisa pública e notória.
Todo o mundo sabia disso.

LF - Em 30 de abril de 1947, o senhor protestou contra
as exigências estabelecidas pelo Decreto 21.005, de 25
de abril daquele ano, que condicionava a nomeação de
Delegados de Polícia à apresentação de atestado da au-
toridade eclesiástica declarando a idoneidade moral do
candidato e documento que o arrolasse entre os maiores
contribuintes do município. O senhor se lembra se esse
debate teve repercussão? Como se comportou a impren-
sa nesse episódio?

ARMANDO ZILLER - Acho que não houve reação, por-
que a maneira pela qual eu levantava essas questões não
era a maneira do adversário. Não sou burro. Meu objeti-
vo era dizer o que eu queria e que ficasse consignada a
posição. Não era explorar o fato, dizer "nós não somos
assim, vocês é que são". Só disse que estranhávamos isso,
porque de acordo com a lei e a Constituição não havia
problema. A Igreja Católica estava separada do Estado,
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portanto no via por que cia tinha que dar opinião. Se
fosse assim, as outras igrejas deveriam opinar também.

Na época, não houve repercussão, porque era mesmo urna
estupidez pedir atestado do Bispo para o sujeito ingres-
sar na polícia. Depois, se a gente falasse qualquer coisa
contra a Igreja, o Delegado de Polícia podia reprimir: ia
representar a opinião do Bispo, que era o Dom Cabral.
parece. Coitado do Dom Cabral! E o outro ainda era pior,
porque era um troço antiquado. Pior não, era a mesma
coisa - medieval: a Igreja mandando junto com o latifún-
dio, com o coronelão, porque era preciso ter posses. E
eleitor seria aquele que tivesse dinheiro - quanto mais,
melhor. Não é sábado, nem domingo, mas enfim é dia
santo frisos!. Era visível um retorno à Idade Média.

O fato é que as duas características principais para ser
Delegado eram: que o sujeito fosse fiel à Igreja e que
tivesse propriedades. Eu até devia ter sido mais enérgico
em cima disso, mas como vi que alguém podia... Aliás,
era o que eu queria, que alguém defendesse, porque afi-
nal o episódio passou um pouco despercebido. Não hou-
ve repercussão. Eles sabem fazer a coisa para nos calar.

lF - No dia 07 de maio de 1947 seria cancelado o regis-
tro do PCB. O senhor fez um discurso emocionado no dia
09, defendendo a manutenção dos mandatos dos comu-
nistas. Como reagiu o Plenário? E a imprensa, como tra-
tou do tema? E os movimentos populares, tiveram algu-
ma participação?

ARMANDO ZILLER - O movimento popular, propria-
mente, nem existia. Havia mais receio que outra coisa
qualquer, porque no regime Dutra houve um recuo muito
grande. Antes, era o Estado Novo do Getúlio, mas com o
Dutra foi muito pior, pois tinha sido Ministro da Guerra
do Estado Novo. Foi uma continuação daquilo sem o
Getúlio, que era meio moderador. E com o Felinto \l iiller
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muito mais forte, e o pessoal todo. Então, a coisa era sé-
ria. Mas fl() houve repressão.

LF - E o Plenário, seus colegas deputados, como reagi-
ram? Os anais registram só um discurso, do Deputado
Fabrício Soares.

ARMANDO ZILLER - Pois é, não reagiram. Um ou
outro se manifestou, sem ficar contra. O Fabrício de vez
em quando falava alguma coisa e, por isso mesmo, foi um
dos que, mais tarde, ficou um pouco à margem. Ainda foi
reeleito uma vez, mas depois não conseguiu mais se ele-
ger e foi cada vez mais se esquerdizando. Aí, pior para
ele. Eu disse: "Não faça isso, que você é uma voz que
interessa à gente ter aí na tribuna, ainda mais que vou
embora também. Não fica ninguém. Esses democratas
da UDN que temos aí são muito bons, mas não são muito
eficientes para a defesa da democracia". E depois, tinham
que defender mais o Mílton Campos, que, para eles, era
o supra-sumo da democracia. (Era um bom homem, ten-
do em vista os outros. Aquilo que o Euclides da Cunha
falava do Floriano Peixoto: realmente se destacava, não
tanto porque estivesse muito à frente, mas porque os
outros tavam tão para trás que ele aparecia logo em
primeiro plano).

LF - Mas não falaram nada para o senhor, nem nos corre-
dores, fora do Plenário, nada?

ARMANDO ZILLER - Não me lembro bem, mas sei
que ninguém me repelia, a não ser um ou dois que não
queriam conversa comigo. Em geral, eu era benquisto. A
começar pelo Coronel Aníbal Gontijo, meu vizinho de
frente, um latifundiário muito rico, muito amigo meu, e
que fez uma força danada para eu mudar de partido e não
sair da Assembléia: "Nós te damos um lugar no PSI)".
Não falava só por ele: havia essa possibilidade. Seria muito
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interessante, não por minha causa, apenas, mas por ser
um comunista que tinha ido para lá - reforçava um boca-
do. Para eles era bom também. Mas não era possível eu
fazer uma coisa dessas. Não nasci para ser deputado e,
antes, nunca me havia passado pela cabeça ser deputado
algum dia.

LF - Como a imprensa tratou o episódio?

ARMANDO ZILLER - A imprensa não me atacou e pa-
rece-me que foi contra o cancelamento. O Edgar da Mata
Machado, por exemplo, era o redator-chefe do Didrio
(]atólico, um jornal da Igreja, e todo dia ele fazia o edito-
rial, chamado, se não me engano, "Dia a Dia". Durante a
guerra, ele tinha urna atitude muito boa do ponto de vista
da democracia e muito cuidadosa nas referências à parti-
cipação da União Soviética e aos seus feitos. Foi um ho-
mem que avançou muito. O próprio Tristão de Ataídc
avançou bastante, e, tal como o Edgar, veio da direita
para a esquerda. O Bolívar de Freitas, que era muito meu
amigo, igualmente. O Aires da Mata Machado' 57 , um
homem notável, irmão do Edgar, não fez esse caminho:
já estava mais para a esquerda. Não que na época hou-
vesse essa polarização de esquerda e direita. Quanto ao
integralismo, depois daquela besteira do golpe de 1938,
não teve mais fôlego. Isso repercutia muito na posição do
Soraggi. Seus companheiros ficavam danados da vida com
ele, não tanto porque ele não atuasse, mas porque eu atua-
va. De fato, essa coisa para eles era ruim mesmo. Para mim
também, porque gostaria que ele falasse, que eu tinha mui-
ta coisa para pegar os integralistas. Mas não queria provocá-
los. Eu dizia: "Não me elegeram para defender o comunis-
mo aqui, me elegeram para discutir os problemas de Minas
Gerais, do POVO mineiro. Agora, se atacam o meu partido,
tenho que defendê-lo. Isso é outra coisa".

LF - Exatamente. A partir de maio de 1947, quando se
cancela o registro do PCB, nota-se uma mudança de tom
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nos seus discursos. O senhor denuncia seguidamente um
cerco às organizações sindicais, principalmente. O senhor
percebia esses atos como uma ofensiva anticomunista por
parte do Governo Dutra? Como reagiu o movimento sin-
dical nesse momento?

ARMANDO ZILLER - Também não houve muita rea-
ção quanto a isso. Apesar de que não havia, contra mim,
pessoalmente, coisas assim. E diretamente contra o co-
munismo, era preciso cuidado, pois tinham também mui-
ta palha por ali que podia pegar fogo frisos!. Estavam
cientes de que a gente sabia falar e se defender, sabia
ganhar a simpatia do auditório.

LF - Mas foi por essa época que começaram as interven-
ções nos sindicatos, não é?

ARMANDO ZILLER - Ah, sim, foi por causa do Con-
gresso Sindical Nacional.

HA - Bolívar de Freitas faz um discurso defendendo a
autonomia sindical e dizendo que os sindicatos estavam
ameaçados pelo comunismo. Assim, a intervenção se
justificaria, dada a ligação dos sindicatos à União Sindi-
cal, bem como à Federação Sindical. Disse que a ameaça
comunista queria tirar a autonomia dos sindicatos e
dominá-los.

ARMANDO ZILLER - O Bolívar fazia isso, mas era
muito meu amigo. Em todos os seus discursos não havia
ataques pessoais a mim, e eu agia da mesma forma. No
congresso sindical'-"-' trabalhamos juntos em uma comis-
são que elaborou algumas teses, coordenou todas as que
se apresentaram e as conduzimos para a discussão no Ple-
nário. Depois trabalhamos para a composição do relatório
aprovado e de todas as atas, com o resumo, etc.
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HA - O senhor lembra quais sindicatos sofreram inter-
venção?

ARMANDO ZILLER - A maioria. Quer dizer,
todos aqueles que apoiaram o Congresso Sindical Nacio-
nal e se filiaram à Confederação Nacional dos Trabalha-
dores.

HA - Quando intervinham, como faziam?

ARMANDO ZILLER - O Ministério do Trabalho no-
meava um interventor.

HA - No caso do sindicato dos bancários, recolheram os
documentos?

ARMANDO ZILLER - Eu já era deputado, mas mesmo
que não fosse teria agido como agi. Eu não ia me subme-
ter a tal intervenção, que era uma coisa muito violenta,
só porque nos filiamos a uma entidade que foi criada num
congresso instalado por um representante do Presidente
da República.

O que houve foi uma reação do Governo: "Quem apoiou
vai ser demitido e haverá intervenção no sindicato". mi-
cialmente a maioria estava conosco, mas, com esta ame-
aça, a turma saiu e ficamos sozinhos. Os sindicatos que
eram normalmente dirigidos por comunistas agüentavam
a mão: "Não vamos pedir demissão por causa disso".

Mandaram à Assembléia Legislativa um funcionário do
Ministério do Trabalho, alguma outra autoridade, e eu
disse: "Não entrego". E fiz uma coisa besta, meio udenista
até: ali mesmo redigi um requerimento ao Juiz de Direito
- "Devido à absurda da intervenção no sindicato dos ban-
cários, do qual eu sou o legítimo presidente, não entrega-
rei as chaves ao Ministério do Trabalho e, em respeito à
Justiça, deposito-as nas mãos de Vossa Excelência". E
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entreguei as chaves ao Presidente do Tribunal da Rela-

1	ção. Os homens foram lá e pegaram as chaves, mas eu
não as entreguei. Um protesto tinha que ficar.

Sempre é possível fazer alguma coisa para não repercutir
mal frente à opinião pública, porque é preciso sempre
pensar como ela vai receber o ato que a gente está prati-
cando. E o que muita gente não pensa, quando faz oposi-
ção. A gente tem que falar de maneira que a opinião
pública compreenda, porque senão ela não vai apoiar.
H faz muito bem em fl() apoiar uma coisa que não
compreende.

HA - Como era ser deputado e ser presidente do sindica-
to? O senhor teve que pedir licença?

ARMANDO ZILLER - Não, não - não tinha nada. Em
todo lugar foi assim. Não havia incompatibilidade, e ha-
via muitos casos como esse. O próprio Ernâni depois fez
isso, O Ilacir Pereira Lima, que era presidente do Sindi-
cato dos Tecelões, foi presidente do PTI3 e líder da ban-
cada. Quanto a isso, não havia nenhuma reação. E não se
fazia propaganda nenhuma de partido, nem de nada.

LF - Em 19 de junho de 1947, o senhor apresentou um
requerimento, pedindo informações sobre o acordo da
Belgo-Mineira com o Governo do Estado. Quatro meses
depois, em outubro, quando se pronunciou sobre o rea-
juste dos funcionários daquela empresa, nenhuma resposta
havia sido enviada. O Senhor poderia falar sobre esse re-
querimento e o silêncio do Governo?

ARMANDO ZILLER - Poderia sim, mas para mim é um
pouco doloroso falar sobre um assunto desse, que vem,
não digo ofender, mas depor contra uma personalidade
que era respeitada, acatada, um governador que rocu-
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rou ser equilibrado - o Mílton Campos. Não é possível
negar e nem tenho nenhum interesse em fazer isso; pelo
contrário, quero ressaltar as qualidades dele. E por isso
mesmo a gente foi tolerante com referência a um fato
que merecia uma resposta mais dura. Não fui eu que dei.
Não sei se me referi a esse caso, à razão pela qual o re-
querimento não havia sido respondido.

1-IA - O discurso que consultamos tem os (lados.

ARMANDO ZILLER - Ainda bem.

[IA - O Governo passava à propriedade útil da Compa-
nhia Belgo-Mineira as faixas de terra de ambas as mar-
gens do rio Suaçuí, numa extensão de duzentos metros
em linha perpendicular ao seu leito. Depois, por um novo
decreto, estendia os direitos sobre toda a vertente do rio.

ARMANDO ZILLER - Quem leu o segundo decreto
nem sabia o que era. "Estende a toda a bacia do rio Suaçuí
os benefícios de que trata o decreto tal, de tal data, etc.".
Que é isso? Também, não havia liberdade de imprensa.
Já havia alguma liberdade por causa do Congresso, da
Câmara, mas o que estava vigorando, por obra e graça da
UDN, era a Constituição outorgada de 1937, a "polaca".
que não era brinquedo°.

HA - Quatro meses depois desse requerimento, senhor
fez outro, cobrando a resposta do Governo. O que o se-
nhor achou do silêncio diante do seu pedido?

ARMANDO ZILLER - Até hoje não se sabe quanta ter-
ra a Belgo possui. Eu dizia: "Parece que tem mais terras
que o território de Luxemburgo". A base do rio Doce a
companhia invadiu depois. E por aí afora: o rio Piracicaba,
o que passa em Monlevadc...
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1 LF - Depois, nenhum outro depurado pegou esse terna

e deu continuidade ao requerimento?

ARMANDO ZILLER - Não sei dizer, porque não acom-
panhei mais aquilo, não entrei mais lá. Como é que eu
iria aparecer em uma casa de onde me expulsaram?! Só
SC eu não tivesse vergonha.1
HA - Por que o senhor acha que o Governo não res-
pondeu?

ARMANDO ZILLER - Pois é, na época eu não sabia
das relações do Mílton com o Louis Ensch, que era o
principal diretor da l3elgo-Mineira aqui. Só depois eu vim
a saber, quando não estava mais na Assembléia e não po-
dia fazer mais nada. Ficou por isso mesmo. Eu devia ter
sido mais duro, mas tinha medo de falar um troço e de-
pois vir uma pessoa mostrando que estava errado. Assim,
na dúvida, a gente não põe o pé na arapuca. Sei lá, fiquei
sabendo disso mesmo foi quando morreu o I,ouis Ensch,
porque o Mílton Campos foi nomeado seu testamenteiro
e já era o homem que guiava todos OS assuntos particula-
res do diretor, que não era bobo.

Esse caso ainda teve uma outra projeção, como se dizI	agora, com esse moço que foi assessor do Ronan Tito',
Itamar de Oliveira, de Bom Despacho, onde agora é ve-
reador. E meu amigo assim e tal e falei com ele: "Só nãoI	vou te dizer isso porque já passou a oportunidade. O Dr.
Mílton já não está aí presente para responder e não é
justo eu levantar uma coisa que não levantei naquela épo-
ca, quando ele era governador e podia esclarecer. De
maneira que estou te contando aqui um negócio, só para
você saber como é esta política interna".

Mesmo os homens mais honrados são obrigados a fazer
certas coisas, por causa das injunções políticas: eles são
peças de uma máquina. Ou rompem com ela, como eu
rompi e como outros romperam (o Fabrício, por excm-
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1)10 .), 011 Cflt0 vão aderindo, porque aquilo lá é bom. O
italiano tem um provérbio muito interessante, mas cii só
falarei se você desligar isso aí...

Ainda quero frisar uma coisa. Desculpe, não sei se isso
enriquece ou não, mas é o seguinte: quando apresentei o
primeiro requerimento sobre a Belgo-Mineira, dei-o ao
Dr. Feliciano Pena, e ele: "Muito bem lembrado, essa
sua idéia de exigir". Como bcrnardista, combatia de cer-
ta maneira a Belgo-Mineira, por causa do nacionalismo
do Bernardes, de maneira que estava de acordo com esse
negócio. Por outro lado, não podia... - o PR estava apoi-
ando o Governo. Mas ele me calçou.

LF - Ao defender sua emenda sobre a extinção do lati-
fúndio, o senhor afirma que o ex-presidente João Pinhei-
ro conseguira excelentes resultados, em Ouro Fino,
com a divisão de terras improdutivas cm pequenas pro-
priedades, cita a ação do ex-presidente Venceslau Brás,
em Pouso Alegre, e se refere também ao exemplo da
Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Essas são, à
época, as experiências práticas conhecidas de distribui-
ção de terras?

ARMANDO ZILLE R - Provavelmente houve outras,
mas do meti conhecimento foram essas. Eu me lembro
de que nesses discursos fiz menção ao seguinte: no Bra-
sil, a única medida que se tomou sobre a terra foi a sua
divisão em quinze capitanias hereditárias, latifúndios des-
carados, coisa da Idade Média. Depois, vieram as
sesmarias, menores talvez, em decorrência da divisão
normal ao longo do tempo: morriam os donos, os herdei-
ros iam dividindo a terra, por aí afora. Mas nunca houve
divisão séria. O próprio João Pinheiro não fez is.so'. lotear,
dividir e vender. Era mais ou menos de acordo com os
políticos da região. E não só ali, mas também em Pouso
Alegre, Santa Rita do Sapucaí... Na verdade, o mais inte-
ressante disso tudo foi a experiência da Companhia
Paulista.
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1-IA - O senhor citou três exemplos: primeiro, o de João1	Pinheiro, depois, o de Venceslau Brás e, por último, o da
Companhia. E argumentava que, em São Paulo, 20% das
terras sofreram reforma agrária e. em Minas Gerais, me-
nos de 9%, sendo que 1% da população ativa do campo
de Minas, na época, possuía 213 da área total das proprie-
dades rurais. Citava também as constituições do Rio deI	Janeiro e de São Paulo, que previam medidas visando aca-
bar progressivamente com o latifúndio.

' ARMANDO ZILLER - Houve qualquer coisa. Em São
Paulo foi o Carvalho Pinto, um homem notável, o primei-
ro Secretário de Finanças do Jânio Quadros. Fez um gran-
de trabalho, e o Jânio, como governador, ficou com os
louros /risos]. O Carvalho Pinto fez uma lei, única até
hoje, mexendo no latifúndio. Criou um imposto mais ele-I 'ado para quem possuísse acima de tantos hectares. Os
grandes proprietários de terra passaram a pagar tributo
muito pesado por não explorarem a terra. E reagiram comoI se tivessem perdido parte de seu patrimônio. O Carvalho
Pinto passou apertado com essa gente. Lá em Franca,
mesmo, conheço caso de fazendeiro que teve uma sínco-
pe - caiu e morreu, de raiva! Porque não é possível me-
xer na propriedade latifundiária. Isso é duro...

É preciso rever essas coisas para quem está discutindo e
fazendo reforma agrária., Como fazemos aí - Deus que
me perdoe! -, é errado. E preciso exemplo, só o discurso
não adianta.

LF - Na fase final da Constituinte de 1947, a EJDN e o
PR recusaram-se a aprovar o capítulo das disposições tran-
sitórias, por julgarem que continha privilégios inaceitá-
veis, que onerariam os cofres públicos. Posteriormente,
recusaram-se a assinar essa parte da Constituição. O se-
nhor se lembra desse episódio?

ARMANDO ZILLER - Não me lembro disso, porque
aquele negócio ali era uma festa, todo O mundo estava
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Todos nós participávamos de qualquer
movimento em que pudéssemos ter uma

atividade direta. Num sindicato, é claro que
tínhamos que aproveitar a ocasião.

Mas não para transformar o sindicato em
biombo do Partido - isso eu nunca permiti!
O sindicato éde todos, não tem partido. ( ... )
Até os fascistas eu admitia, se eles estivessem
dentro da linha do sindicato e do estatuto.
(...) Não permitíamos que alguém chegasse

numa reunião sindical com dístico do
Partido na lapela. Não entrava boletim,

não entrava propaganda. Fui candidato a
deputado, mas dentro do sindicato não fiz
propaganda alguma, não soltei boletim,

nem cédula mande/para lá. Essa foi
sempre a nossa conduta.

Pode ir lá e perguntar - aos meus inimigos,
de preferência.
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assinando e tal. Mas é bem possível, está dentro das nor-
mas deles, dogmáticas ao extremo.

1-IA - Eles assinaram a Constituição. Só se recusaram a
assinar as disposições transitórias, porque diziam haver
"uma série de coisas aprovadas que iriam onerar muito os
cofres do Estado".

ARMANDO ZILLER - Besteira, porque nem se aplica-
va aquilo mesmo, era só para constar. Nunca tive a menor
ilusão com aquele negócio de acabar o latifúndio em Mi-
nas. O Afrânio Azevedo, lá em Goiás, também conseguiu
a mesma coisa.

LF - Mas o senhor tinha, na época, essa visão de que a
Constituição não teria eficácia?

ARMANDO ZILLER - Nos aspectos políticos, a Cons-
tituição é mais respeitada. Nos aspectos econômicos, fa-
zem uma concessão, botam lá qualquer coisa, depois de
muita resistência, mas aí começa a luta para não aplicar.
No comício e tal, ofendem o Governo, fazem o diabo,
mas chega na hora de votar...

Não sei, com esse Parlamento que aí estava, não haviaI condições. Por exemplo, na Constituinte, minha emenda
de dois anos para acabar com o latifúndio em Minas... O
Wilson Beraldo, do PSI), brincava com todo o mundo.I Ninguém era inimigo dele. Éramos muito ligados, e ele,
naturalmente, votou a favor da extinção do latifúndio. Na
ocasião, sentado perto dele, havia um fazendeiro, propri-
etário de muitas terras pelos lados de Caratinga. "O que
é que estão votando aí?" - o sujeito perguntou. E ele:
"Levanta, vota, que é muito bom para vocês". E aí oI	cara levantou - eram amigos, do PSD - e votou, sem sa-
ber o que estava votando... [risos]

Era um ambiente... Por outro lado, era bom porque não
havia tiroteio, revólver e tal.
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LF - No episódio da eleição indireta do vice-governa-
dor, discutiu-se muito, à época, a sua inconstituciona-
lidade. Qual era o ponto de vista do Deputado Armando
Zi 1 ler?

ARMANDO ZELLER - Nós éramos contra a criação do
cargo de vice-governador, que era só para tirar mais di-
nheiro. Porque não eram só os dispêndios do cargo, mas
os do gabinete e toda aquela parafernália que se podia
criar. De fato, até que não houve tantos cargos, mas po-
diam nomear mais vinte ou trinta funcionários em torno
do vice-governador. Inútil, não é? Chamavam mesmo:
"Sua Excelência, o inútil". O PTB era contra também:
"Nós vamos eleger isso aí?" - eu me lembro que o João
Lima Guimarães' falou assim mesmo, já desmoralizan-
do. E outros talvez pensassem a mesma coisa. Mas não
era tão inútil, porque rio caso de faltar o governador, o
vice assumia.

Mas tínhamos para nós o seguinte: como já eslava tudo
na mão daquele pessoal de lá, era interessante que o vice
fosse do outro partido, para contrabalançar. Se o Mílton
Campos viajasse, o Ribeiro Pena assumia. Era bom isso,
porque o PSD tinha muitas pessoas interessantes, não
tão reacionárias, apesar de serem donas de terra. Não
eram cão estúpidas, não.

lIA - Ribeiro Pena foi eleito vice-governador como
previa a Constituição de 1947. Segundo se comenta, ele
renunciou e, logo depois, voltou atrás, assumindo o car-
go. Como o senhor viu esse episódio à época?

ARMANDO ZILLER - O episódio não é muito claro e
parece que havia pessoas interessadas em não esclarecê-
lo. Porque é incrível que tenha causado discussões for-
midáveis como as que tivemos então.

Não participei diretamente e o Partido não foi ouvido
nem cortejado, porque eles pensavam que nós éra-
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mos do grupo que apoiava Mílton Campos. Não havia1 problema, porque o vice tinha que ser da mesma
linha do governador, alguém que eles indicassem. E eu
gostava do Dr. Dilcrmando Cruz"' , um homem sério1 de Juiz de Fora, com o qual eu podia votar tranqüila-
mente.

1-louve uma série de coisas muito próprias daqui - não sei
nos outros Estados, mas em Minas acontece sempre: to-
dos eles são meio aparentados. Eu achava muito engra-
çadas as posições firmes do Dr. Pedro Aleixo - sem dúvi-
da um homem que merece respeito, apesar de umas coi-
sas que se possa levantar (de qualquer político se pode
levantar alguma coisa). Certas coisas, porém, não se coa-
dunavam com o status que ele tinha. Usava alguns méto-
dos que não eram nem do Mefistófeles, nem do Niaquiavel
/risosJ. Uma coisa infantil demais.

O Ribeiro Pena era muito amigo do Pedro Aleixo - pare-
ce que eram compadres. Eles freqüentavam o bar do
Grande Hotel e do Automóvel Clube, que eram os de
preferência dos políticos. (Eu gostava mais do bar do
Grande Hotel, que era mais popular, e os amigos bancári-
os estavam por ali. Mas eu não ia por causa de políticos, e
sim pelo meu partido, que também fazíamos lá alguma
coisa). O que sei é que os dois, de vez em quando, bebi-
am uns uísques. Numa ocasião dessas - dizem - o Pedro
Aleixo foi procurando saber o que o Ribeiro Pena estava
pensando desse negócio da vice-governança. E depois
de uns tantos uísques conseguiu que o Ribeiro Pena dis-
sesse: "Não quero ser candidato a vice-governador. E não
serei". "Mas cm hipótese alguma?" - essas conversinhas
de quem não tem segundas intenções. "Não, de maneira
nenhuma!". "Ora essa, estão dizendo que você vai ser".
"Não, e posso até escrever isso!". "Ah, então escreva!"
/riços]. E o Ribeiro Pena escreveu...

Uma vez que o Pedro Aleixo pegou o negócio escrito
pelo Ribeiro Pena, levou para o Mílton e disse: "Olha, o
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Ribeiro Pena declara publicamente que não é candidato
a vice, em hipótese alguma". E desmoralizou a sua can-
didatura. Mas o método não foi bom, não era próprio do
Pedro Aleixo. Eu fiquei um pouco chateado: eles fazen-
do essas coisas todas e eu para cá e para lá... Já não era o
problema do Dilermando. Como ninguém me procurou,
apenas comuniquei ao Partido: vou votar porque é deci-
são nossa. E votei no l)ilermando.

HA - lra o candidato do Governo.

ARMANDO ZILLER - Era candidato do Palácio da Li-
berdade também, daquele grupo de partidos que defen-
dia a aliança... - não sei mais como chamava'.

Depois de não sei quantas tentativas, dava sempre em-
pate na votação. Pensei comigo: "E preciso dar um jeito.
Será que não temos capacidade aqui - setenta e dois se-
nhores pais da Pátria, ou do Estado - de resolver uma
coisa dessas?". Afinal, era um cargo que não tinha utilida-
de nenhuma. "Estamos escolhendo um cidadão inútil de
antemão e ainda estamos brigando?!". Diziam claramen-
te: "Isto é porque facilita certas composições". Tendo
cm vista a formação do Plenário, que era muito equilibra-
da, meu voto às vezes era decisivo. A minha importância
vinha muito daí, porque nunca fui importante e era um
cabra para o qual nunca ligaram.

Falei para o Partido. "Vai dar empate de novo, porque
ninguém cede e nem se mexe. Vai continuar assim, até
alguém se cansar. Estou achando isso meio esquisito".
Porque era do nosso feitio fazer uma política clara -
glasnosi, como se diz agora. Então propus: "Não pode fi-
car assim. Estamos aí ganhando dinheiro do povo para
ficar fazendo este espetáculo?!". Resolvemos ir ao Palá-
cio. Fui bem recebido, bem tratado, o governador era ine-
gavelmente uma pessoa distinta. E eu disse: "Olha, Dr.
Mílton, nos custa muito tomar essa atitude e até mesmo
comunicar para o senhor - a mim pessoalmente não me
agrada -, mas o Partido resolveu que, se não se decidir
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isso hoje, vai votar no Ribeiro Pena". Para resolver! E
também porque ele não era um nome que a gente pudes-
se jogar de lado: era um candidato digno do nosso voto,
tanto quanto o I)ilermando. Aí o Mílton, parece que já
sabendo de alguma coisa, disse: "E, está um pouco difí-
cil. Acho que os senhores têm o direito de tomar outra
posição, porque assim não dá! Vamos ver se a gente pode
chegar a um acordo". Mais uma vez empate? Desta vez,
não. Se dependesse do Partido Comunista, íamos
desencravar isso. O povo não podia ficar esperando toda
vida. E foi isso. Chegaram a um acordo. Votamos e pronto.

HA - Assim que Mílton Campos assumiu o Governo, co-
meçou a substituir os prefeitos do P51), o que provocou
uma grita muito grande. O próprio Ribeiro Pena, inclusi-
ve, apresentou uma emenda sobre o assunto. No
finaizinho, em urna das últimas votações na Constituinte,
Ribeiro Pena retirou essa emenda, após contatos com
Mílton Campos, dizendo que era "para não criar maiores
constrangimentos, para não parecer um gesto indelicado".
Quais seriam as razões para a retirada dessa emenda?
Falava-se, à época, que haveria um acordo em torno da
renúncia de Ribeiro Pena, que era a volta de alguns pre-
feitos do PSD. O senhor se lembra de alguma coisa a res-
peito desse assunto?

ARMANDO ZILLER - Não, para mim isso tudo é
novidade, felizmente. Devem ter feito de propósito,
pois sabiam que se o Partido Comunista tivesse conheci-
mento desse negócio ia tirar uma casquinha. E eu
iria em cima também, porque isso não é método democráti-
co. "Que diabo de democracia estamos querendo fazer?!
Vamos brincar ou ficamos enganando o povo?!". Porque tudo
é feito à sua revelia. Ele não participa de nada.

Agora está mudando. Passamos de uma democracia re-
presentativa, que era de farol, para uma democracia
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participativa. O trabalho terminava no dia 15 de novem-
bro, após colocar o voto na urna. Agora não: o povo vai lá
e diz: "Nós votamos no senhor para isso, que tem de ser
cumprido". Volta e meia estamos na rua.

HA - última pergunta, para encerrar o assunto Ribeiro
Pena. Quando o Partido Comunista modificou o voto. não
houve nenhuma negociação envolvida nisso?

ARMANDO ZILLER - Nada! Nada! O que nós quería-
mos é que o PSD defendesse o mandato dos comunistas.
Quer dizer, parar com a história de cassação, já que o Par-
tido era legal.

1 I - Não era um aceno para o PSD?

ARMANDO ZILLER - O PSD daqui não poderia
fazer nada. Eles tinham urna desculpa muito boa: isso
era coisa do PSD federal, do Carlos Luz e de não sei
mais quem. E havia um negócio dos "cinco sábios do
PSD", dos quais não me lembro bem. Sei que fiz um
discursinho, uma biografia dos tais cinco sábios. Eu me
lembro bem do Dr. Israel ' 4 . por ser filho de João Pinhei-
ro. "Eu, se fosse filho de João Pinheiro, sentiria uma res-
ponsabilidade muito grande quando fosse fazer política
aqui no Estado, para ser digno da memória do pai". Vol
só isso que falei de grave. Mas não adiantou muito.

FIA - Talvez um aceno da não-cassação do mandato cm
troca desse voto.

ARMANDO ZILLER - Mas esse trabalho eu fazia
com todos! Mandava cartas para eles e tudo o mais.
No Natal, aproveitei para fazer uma saudação:
"E espero comemorar o ano novo com seu voto, manten-
do o nosso mandato" frisos!. Alguns responderam.
Mas o Partido decreta o negócio e os outros todos têm
que cumprir. Isso a gente sabe: a pessoa quer fazer
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uma Coisa e tem que fazer outra, por causa da disciplina
partidária.

1 I - Como era a estrutura da Assembléia Legislativa, o
seu funcionamento à época? Cada deputado tinha um ga-
binete?

ARMANDO ZILLER - A única pessoa que tinha um
gabinete era o Valdir Lisboa, secretário da Assembléia e
representante do PTB. Ele e o Presidente. Nenhum ou-
tro deputado, chefe de partido ou líder de bancada tinha
ga b inc te.

HA - E assessores, havia?

ARMANDO ZILLER - Não. Era o deputado e Deus.
Como Deus não falava nada, só o deputado tinha que
bancar... /,sosj

EIA - O que a Assembléia oferecia aos deputados como
assessoria política?

ARMANDO ZELLER - Bem, se eu precisasse de algu-
ma coisa, cópia de um discurso, etc., me arranjavam. O
mesmo ocorria com todos. Havia essa facilidade, mas não
havia gente disponível. Eu tinha, porque o Partido indi-
cou um rapaz lá de Araguari para bater à máquina para
mim. Mas era funcionário do Partido.

HA - E as comissões, como funcionavam?

ARMANDO ZILLER - Às vezes não havia lugar para as
comissões se reunirem.

LF - O corpo funcional da Assembléia era pequeno?
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ARMANDO ZILLER - Era. Mesmo o número de contí -
nuos não era grande. A casa era pequena também, nem
tinha lugar para fazer gabinetes dos líderes partidários.
Só havia o plenário, 72 cadeiras - carteira escolar, dessas
que se usavam no ginásio: debaixo punham os livros e
em cima escreviam. Era a única coisa que tínhamos. E
um barzinho muito pequeno, de subúrbio, um pouco mai-
or que esta sala, onde se servia café, guaraná (bebida al-
coólica não havia) e um biscoito, alguma coisinha assim -
bem modesto. Mas era particular: só entravam ali os de-
putados e os amigos que estes levavam, porque ali a gen-
te podia conversar. Ao plenário não se podia levar um
estranho, porque não havia lugar para sentar. E havia um
lugar da imprensa, muito acanhado, de frente para o ple-
nário e para os deputados. Ali, uns cinco ou seis jornalis-
tas tinham sempre um lugar. Mas não havia grandes aco-
modações para ninguém. não.

HA - Nas reuniões de comissões havia assessores ou téc-
nicos?

ARMANDO ZILLER - Não me lembro de assessores.
Flavia lá uma meia dúzia de elementos nomeados pelo
Governo, capazes do ponto de vista jurídico ou político,
com experiência, o que lhes permitia orientar melhor os
trabalhos, encaminhar certas votações. De vez em quan-
do aparecia um ou outro para dizer como é que ficaria
melhor um artigo, como colocar certas coisas com maior
correção, critério jurídico, etc. Mas quase todos os depu-
tados eram juristas: o Oscar Correia, o Rondon
Pacheco 5 , o Simão da Cunha, o Fabrício, o Tancredo.
o Ribeiro Pena... Eram gente muito capaz.

LF - E os subsídios dos deputados?

ARMANDO ZILLER - Nem me lembro mais... No Co-

meço, parece que eram três ou quatro mil cruzeiro ,,. Na-
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quela época também valia alguma coisa, porque era mais
do que eu ganhava no banco. O meu partido tinha uma
outra disposição e levava o dinheiro. E eu pegava uma
pequena parcela, de acordo com as necessidades míni-
mas que podíamos ter em casa.

Passamos muito apertados aquele período, mas felizmente
foram só oito ou nove meses... Logo caí fora, porém, sem
ver a cor do dinheiro. As vezes a coisa era tão difícil que
o tesoureiro, como é que se diz, vinculava o salário do
mês seguinte. Não tinha chance de pegar muita coisa e
concordava com aquilo. O banco não me pagava também,
porque estava licenciado. Se fosse hoje, que estou apo-
sentado, receberia da Assembléia e do INPS... Era isso.
N'las tal situação nunca me aborreceu, porque nunca liguei
para dinheiro.

1-IA - Havia uma boa estrutura funcional? Por exemplo:
podia-se enviar cartas pela Assembléia?

ARMANDO ZILLER - Não me lembro. Pode ser que
alguma carta nossa, uma circular... Mas não tinha esse
negócio de mandar mil cartas para campanha eleitoral,
nada disso. Era o Partido que fazia as despesas. Eu
mesmo fiz uma carta - até hoje tenho ela aí - pedindo
votos para Orlando Bonfim, candidato a vereador. Uma
vergonha! Ele é que devia fazer uma carta de deputado
pedindo voto para mim para vereador. Estava tudo fora
de lugar /risos]. Mas fomos nós que fizemos, e o Partido
pagava com o pouco que tinha. Havia mais moralidade
nesse ponto.

A República Velha, tão malsinada, tinha uma certa con-
duta, um certo caráter assim respeitável. Aqueles
senhores de colarinho de ponta virada para cima tinham
muita coisa: faziam política mais ou menos como coro-
nel, mas não mexiam em um tostão do Governo. Era sa-
grado o negócio do erário. Coisa fantástica! Agora, é um
deboche.
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HA - Terminada a Constituinte, no dia 29 de setembro
de 1947 o senhor apresentou um protesto contra o con-
trato firmado entre o Estado de Minas, a Prefeitura Mu-
nicipal de Belo Horizonte e a Companhia Força e Luz
de Minas Gerais, que dava a esta o monopólio dos trans-
portes coletivos e dos serviços de gás da Capital. Na ex-
ploração dos transportes, especificamente dos bondes, o
contrato estabelecia um lucro mínimo de 10% para a For-
ça e Luz. Ela alegava estar tendo apenas 3% de lucro e
por isso exigia do Estado um aumento do preço das pas-
sagens. Como foi esta campanha? O senhor se lembra
desse caso-

ARMANDO ZILLER - lu me lembro, sim. Alguma di-
vulgação deve ter havido, porque me vali bastante de
documentos que me vieram às mãos da legislatura anteri-
or, antes de 1930, feitos pelo então vereador Professor
Magalhães Drummond' 67 , pai do Hélio Magalhães
Drummond, que foi presidente do TRT, e do Acácio
Drummond. Era um homem ilustre, de uma família muito
importante, muito respeitado como professor da Facul-
dade de Direito, como jurista e como caráter. Foi um ve-
reador assim à moda antiga: tinha seus pontos de vistas e
não era desses que se vendiam.

Eu retomei um dos argumentos que ele levantou na épo-
ca, li várias coisas dele, tanto que a sua família ficou sen-
sibilizada, inclusive o próprio Herhert Magalhães
Drummond e o filho dele, que era mais amigo meu, mais
ligado à esquerda.

LF - Como a Companhia reagiu-

ARMANDO ZILLER - Alguém foi escrevendo nos jor-
nais: matéria paga e não sei o que lá, fazendo propagan-
da... Ela sentiu. Mas não deu resultado nenhum. Eles
devem ter conseguido aumento de passagens e tudo o
mais. O nosso argumento - irrespondível, aliás - era que
toda companhia de transporte e eletricidade devia arcar
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com o déficit do transporte coletivo urbano da época - OS

bondes -, como contrapeso pelo lucro fabuloso que obti-
nha com a exploração da eletricidade. Aquilo não era para
dar lucro em si, o que dava lucro era o conjunto. Mas não
pegou. Eles conseguiram elevar o preço das passagens e,
daí para cá, os preços foram subindo. Nossa luta foi séria,
do ponto de vista político. Foram dois ou três discursos
que eu fiz em seguida, um atrás do outro. E repercutiram
bem, mesmo por causa da pessoa do Magalhães
flrummond, que ainda era vivo.

HA - E na Assembléia de Minas, qual foi a reação?

ARMANDO ZILLER - Não me lembro disso não, mas
podíamos ver aí nos anais se alguém fez algum aparte.

A alguns amigos da UDN eu pedia antes e eles se inscre-
viam, já apalavrados comigo para ceder o tempo deles. O
Fabrício fazia muito isso, o Oscarzinho e outros da
UDN. Todos eles. Nunca ninguém se recusou. Nos ou-
tros Estados, o pessoal do Partido não conseguia nada
disso: só entre eles, e estava acabado. Aqui, não. Parece
que nunca pedi ao PTB, que estava meio distante de mim.

HA - No dia 30 de setembro de 1947 houve uma discus-
são em plenário sobre novos subsídios dos deputados. O
senhor considerava moralizadora a emenda de Mateus
Salomé'69 , que neutralizava um aumento votado e exigia
maior assiduidade às sessões. Qual era a imagem do
Legislativo perante a opinião pública?

ARMANDO ZILLER - Era boa. O deputado era respei-
tado. Creio que o Legislativo hoje é uma coisa que o
pessoal não aceita. Alguns lá não têm compostura: "Es-
tou ganhando pouco". Parece que estão insultando o
povo, o eleitor.
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HA - Como a imprensa cobriu essa questão?

ARMANDO ZILLER - Não sei. Se a imprensa dava al-
guma cobertura, fazia isso com certa elevação.

Para mim, não era tanto o que os deputados estavam pe-
dindo: começamos com quatro mil e terminamos com oito,
mas isso foi depois da guerra, durante aqueles meses em
que os custos foram subindo aqui, ali e acolá, e o deputa-
do tinha certas despesas que antes não tinha. E aquilo já
tinha ficado parado não sei quantos anos, durante o Esta-
do Novo. Não era muito o que se pedia. Eu me lembro
que quando passaram para oito mil, nem recebi, porque
foi no mês que saí. Foi até bom, porque assim pode ser
interpretado que saí em protesto pela elevação... /risos]

1-IA - Em outubro de 1947, o senhor fez dois discursos
cujo tema era a questão fundiária: um cm defesa da sua
emenda que estabelecia impostos progressivos sobre as
terras improdutivas, outro sobre o êxodo rural, que esta-
ria afetando a Capital e propiciando o surgimento das
favelas. Como reagiram os deputados ligados aos setores
rurais?

ARMANDO ZILLER - Ah!, eles foram muito ativos.
Deputados que não se levantavam por nada, naquele dia
se levantaram. E é natural: cm se tratando de pagar im-
postos... E uma vergonha! Porque, além do mais, o sujei-
to tinha 10 mil hectares e no cartório constavam 5 mil,
com limites muito vagos. De qualquer maneira, eles não
tinham prejuízo porque depois podiam dar maior nitidez
aos limites e pronto, ficava naquilo. Pagavam muito pou-
co. Acho que o imposto territorial naquela época dava
cem mil contos por ano. Era o mais módico de todos.

Bom, pelejamos para aumentar um pouco esse imposto...
Havia um limite máximo, proposto talvez pelo Ribei-
ro Pena: de um ano para outro, não podia subir mais
que 20%.
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HA - O imposto era para forçar as terras a se tornarem
produtivas...

ARMANDO ZILLER - O negócio era esse. O verda-
deiro interesse da reforma agrária é fazer a produção au-
mentar. E a produção não aumentava nada. Em Minas,
você andava de trem daqui a Uberaba, para onde fosse,
era muito comum não encontrar nada. De vez em quan-
do, você via umas quatro, cinco cabeças de gado abando-
nadas, uns capins - carrascal, como se dizia. Uma coisa
triste. Agora não, parece que está havendo indústrias.

VIA - Já que estamos falando de indústria: em 12 de agos-
to de 1947 o senhor fez um discurso em defesa do Plano
de Recuperação e Fomento à Produção do Governo do
Estado.

ARMANDO ZILLER - Eu pensei que vocês não fos-
sem se lembrar. O Plano do Giannetti, não é?

HA - É. O senhor fez vários elogios - o ensino técnico
itinerante, o estudo da geologia do Estado, a política de
eletrificação, a criação de frigoríficos, o aproveitamento
das terras devolutas, a melhoria do sistema de transpor-
tes - e algumas críticas: não tocava no latifúndio, no capi-
tal monopolista...

ARMANDO ZILLER - E nada contra o imperialismo!I	E o povo não ganhava nada também, havia ausência do
povo. O povo não foi... Apoio popular foi o que faltou.

HA - Como foi a reação dos seus colegas deputados?

ARMANDO ZILLER - O pessoal de vez em quando
falava naquela tribuna.

O que prejudicava sempre, na Assembléia, é que me tra-
tavam como amigo nos corredores, mas na hora da vota-
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ção era outro negócio. Um membro do Partido Comunis-
ta não tinha direito de propor nada para ser aprovado.
Depois, fui o primeiro comunista que se meteu aí duran-
te toda essa história política de Minas, na Assembléia, o
primeiro a ser eleito. Só ficaram satisfeitos porque viram
que eu não era de xingar e não andava armado. Eu queria
saber da verdade, defender os pontos de vista nossos.
Isso eles deixavam, não davam vaias, não faziam nada.
Agora, puseram um ou dois para dar respostas, para não
deixar que aquilo passasse em brancas nuvens: eram o
Mourão Guimarães e um amigo dele, o Simões de
Almeida ' 7 ', um homem até muito pacato.

De vez em quando, um ou outro me falava qualquer coi-
sa no corredor. Inclusive o Otacílio Negrão, que gostava
de mim e da família do meu velho. E, quando nos despe-
dimos, mais tarde, numa visita a ele, na sua empresa, dis-
se também: "Em algumas coisas fui um pouco duro, sem
necessidade, que o senhor me desculpe, que naqueles
debates...". "Ah, de parte a parte. Eu também cometi
muitas coisas contra o senhor". Assim, conversando mui-
to normalmente, porque era gente de boa formação. O
próprio Otacílio dizia: "Minas é diferente. Você vê, co-
munista aqui se chama Clemente"... /risos]

O Cid publicava na Folha de Minas. O Estado de Afinas já
tinha outros padrões, mais enquadrados, e era um pouco
mais difícil. Mas mesmo assim, de vez em quando, notici-
ava. Quando a gente se saía muito bem, impressionava, o
jornal, às vezes, tentava suprir a falha do plenário, dos
que não souberam me responder: publicava uma espécie
de resposta, sem dizer que era uma resposta. Eu me lem-
bro que na questão da Juventude Comunista eles passa-
ram mal, porque os argumentos que apresentavam eram
a meu favor, e não contra... Então, eu pegava e. gentil-
mente, como se diz, agradecia o passe e fazia o gol fri-
sos!. Fizeram muito disso.

Agora, não posso me queixar: ninguém me ofendeu, nem
mesmo o Mourão Guimarães. Ele falava como um ban-
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queiro falaria com um bancário, ainda mais que ele era o
presidente do Sindicato dos Banqueiros e eu o do Sindi-
cato dos Bancários. Ali tínhamos que ser dois deputados,
de igual para igual. Você calcule, era uma diminuição muito
grande. Coitado do Guimarães! /risosJ

HA - Voltando ao Plano de Fomento: como o senhor vê
seus resultados?

ARMANDO ZILLER - A propaganda que ele fez
foi boa. Organizou um trem especial, com dois
OU três vagões, ciuc ia pelo interior do Estado, na
Rede Mineira e pelo lado da Viação Vitória-Minas,
que é da mesma bitola. Por aí afora era tudo empresa
estadual ou federal, e tinham facilidade de ir para
todo lugar. Então, eles iam, com técnicos da Secretaria
da Agricultura. Eu mesmo encontrei uns em João
Pinheiro, Aimorés, Ponte Nova, fazendo propaganda.
E a propaganda era bem feita. Eles distribuíam
material, enxada, sementes, implementos, e davam
aulas no próprio vagão. Explicavam como fazer,
como não fazer. Quem quisesse ir lá buscar alguma
luz, eles davam. E era gente capaz de dar uma ori-
entação: sabiam falar o que era agricultura e como traba-
lhar. Entendiam do problema. Não estavam passean-
do, não.

O plano do Giannctti despontava como uma primeira ten-
tativa do capitalismo de fazer um plano de produção, uma
tentativa de mostrar que precisavam fazer alguma coisa
nesse sentido. Era uma coisa nova, que devia ser apro-
veitada, para ver se as coisas vão se modificando. E infe-
lizmente não deu muito certo, porque ele era da ITI)N, e
o ISD não ajudava muito. E o que era do PSI) a UDN
não ajudava também. Aqui, sempre foi assim, uma coisa
tremenda.

Eu sempre ia às manifestações dele, até na inauguração
do primeiro trem que ele mandou para o interior. O único
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Santiago Dantas era o único sujeito sensato
que havia no meio daquilo tudo. inha

muita clareza sobre o que estava
acontecendo e arquitetou uma ampla

aliança para isolar o que havia de pior
naquela, turma da UDN. Então veio a

nossa turma de esquerda: "Ggggrrrr!!! Não,
PSD não épossíveí! Gomo é que vou subir

num palanque com o Amara/ Peixoto?!
Grr'r!!! Nós vamos é ganhar essa

batalha '  Ocorre que, se o PSD estivesse
conosco, todo o interior viria nos apoiar

Depois, seria outro assunto, para ver quem
éque teria a hegemonia.

O Santiago sofreu o diabo. O Brizola era
quem mais o combatia, O Brizola era um

analfabeto perto do Santiago. Nem mesmo o
Prestes estava vendo outra saída.

O resultado éque aquela frente única não se
compôs, não reuniu forças suficientes. As

forças estavam perdidas e muito divididas.
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deputado que estava lá era do Partido Comunista - eu. É
uma pena.

HA - O senhor viajou junto com o pessoal?

ARMANDO ZILLER - Não, fui até a estação, cumpri-
mentei o Giannetti, apoiei a iniciativa e fiz discursos. E
fiz uns quatro ou cinco na Assembléia também, mas não
sei se alguém mais fez. Pode ser que alguém tenha feito,I	num dia em que eu não estava. Mas o fato de eu ser co-
munista já pôs gente contra, também, como aquela coisa
de Angra dos Reis...

HA - Esse plano serviu de referência aos Governos pos-
teriores, inclusive o de Juscelino Kuhitschek?

ARMANDO ZILLER - Não sei, mas é provável: o Jus-
celino aproveitava tudo o que era bom. Ele tinha mais
simpatia, mais carisma. Tinha mais jeito de lidar com todo
o mundo.

FIA - Em fins de outubro de 1947, após o rompimento
das relações diplomáticas entre Brasil e União Soviética,
ocorreu o empastelamento do jornal Tribuna Popular e a
prisão de três deputados do PCI3 na Assembléia
Legislativa de Alagoas. O senhor apresentou uma moção
de protesto contra o empastelamento do jornal e as pri-
sões, que foi rejeitada. Como reagiram os membros do
PCB em Minas a esse quadro?

ARMANDO ZILLER - Nós Fizemos comícios aqui e no
interior, muitos comícios. Houve alguma repercussão, mas
não se tomou nenhuma medida mais séria. Por exemplo,
não(lucro cometer nenhuma injustiça, mas não sei se a
Assembléia Legislativa chegou a aprovar alguma moção
repudiando esses fatos.
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O próprio Simão da Cunha ficou danado da vida: "Mas
não é possível, Deodato! O senhor, que é o líder da nossa
bancada, vai permitir que a [DN concorde com um troço
desses?!".

Invadiram aquilo lá, quebraram um vidro e por ali
jogaram bombas de gás. O pessoal não agüentou
e teve que abrir a porta. Senão, ia ser difícil entrar,
porque eles estavam dispostos a defender a liberda-
de de imprensa. "Que diabo! O que eles estão pensan-
do?! Isso aqui não é a Rússia!". Na Rússia é que não há
isso...

lF - Em fins de outubro de 1947, o senhor já temia pela
sua cassação?

ARMANDO ZIULER - Temia, mas não tinha medo. Es-
perava, pois aquilo era uma escalada internacional, não
era só aqui. A gente não queria dar a coisa como liquida-
da, porque então haveria menos reação contra aquelas
medidas, que, se virassem fato consumado, seria impos-
sível deter. Mas era um negócio que começou na guerra
fria, era fruto dela. Aqui, não tinha jeito, nós tínhamos
que ir mesmo no arrastão.

Mílton Campos, por exemplo, não era a favor da cassa-
ção, mas não mexeu uma palha. Dizia que a maré não
estava para ele. Veio um jornalista amigo dele lá do Rio
para ver se obtinha uma declaração. Ele: "Isso é um pro-
blema do Legislativo, não do Executivo. Não quero in-
vadir a área do outro Poder...".

11A - Em janeiro de 1948 foram cassados os mandatos
dos deputados comunistas cm todo o Brasil. Como foi
o processo aqui na Assembléia de Minas Gerais? Houve
votação nominal? Alguém se solidarizou com os
cassados?
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ARMANDO ZILLER - Aqui não houve nada e, se hou-1	vesse, teriam cumprido. Não sei se houve votação,
porque não estive na reunião, que foi em princípio de
janeiro, quando a Assembléia já estava em recesso. Na1 época, funcionava uma comissão permanente, resultado,
aliás, de proposta nossa, quer dizer, do PCB, que fez essa
proposta nacionalmente. Em muitos Estados vingou, emI	outros não. Aqui passou, porque o PSD não queria que a
UDN ficasse dona de tudo durante o recesso. Nos quatro
anos, os setenta e dois deputados seriam aproveitados -I	dezoito por ano. Mas não me incluíram.., frisos! Eu devia
ter pedido, porque não era para mim, era um negócio
que interessava ao Partido. Ter uma voz lá na hora, paraI	responder. Como não tinha ninguém, ninguém respon-
deu nada.

I	Sobre a cassação, fiz um requerimento e mandei. Foi re-
jeitado - com algum fundamento, porque se tratava de
uma medida do Congresso Nacional, e aqui não podería-
mos ir contra. Tínhamos que cumprir a lei. Isso é verda-
de. Só fiz aquilo mesmo para chatear.

LF - Convocaram algum suplente para a sua vaga?

ARMANDO ZILLER - Não, a própria lei impedia isso.
O suplente seria do partido majoritário, que detinha a
maior sobra dc votos. Seria o Padre \ 7idigal' 72 , do PS'D,
de Nova Era. A turma da U1)N não queria, porque lá o
problema da política municipal era muito complicado. Isso
se deu aqui e em outros lugares também. Acho até que
foi o TSE que decidiu e o lugar ficou vago.

IF - 1-louve manifestações de solidariedade com relação
à cassação do seu mandato?

ARMANDO ZILLER - Assim pessoal houve: uma
cartinha, um outro negócio - pouca, muito pouca. A si-
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tuação estava tensa e a gente reconhece que era difícil
querer que os amigos se arriscassem por alguma coisa.
Mas nem tanto risco havia. Ninguém sofreu nada por ter
sido contra. A própria UDN se incumbia de dar cada es-
cândalo aí... írisosj Não sei como é que ela ainda ficou
com tanto prestígio, porque o que fez conosco...

Foi uma vergonha! A CDN era contra, mas, se fosse ao
Plenário, a cassação seria aprovada, porque haveria quorum
suficiente para a votação. Se ela se afastasse, não haveria
votação por falta de quorum. Aí, a UDN compareceu,
votou contra... e foi isso que aprovou a cassação! Uma
comédia danada!

HA - O senhor acha que foi proposital?

ARMANDO ZILLER - Vocês não são advogados, é por
isso que fazem essa pergunta. Os causídicos que me des-
culpem, mas é uma tristeza como homens com um passa-
do de luta pela democracia fazem certas coisas. O Alberto
Deodato, que era um cabra conciliador, terminou fazen-
do tudo direitinho a favor da "redentora" - e os jornais
publicando. Eu estava lá na Europa: "Mas o Alberto De-
odato está defendendo isso que está aí?!". E sabe-se que
ele gostava muito de mim. Perguntou a meu filho, na
Faculdade de Direito: "Quem é Arnaldo Ziller?". "Sou
eu". (Eu fora do país, meu filho pensou: "O que será que
vem por aí agora?"). Aí ele me fez um bruto de um elo-
gio, porque ele é um maluco assim. Uma vez me chamou
de "florão da Assembléia". Nossa Senhora! Até coloquei
a mão assim para trás, para ver se não estava crescendo
um rabo frisos!. Mas essa gente faz uns fiascos desses
com a mesma cara.

LF - Com a cassação dos mandatos dos deputados co-
munistas, encerra-se a sua carreira parlamentar. Que ba-
lanço o senhor faz desses 010) meses?

!4110J
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ARMANDO ZllLER - Me lembro bem cia cassação:1	foi no (lia em que o Frei Caneca foi enforcado, ou me-
lhor, fuzilado, porque não havia meio de fazerem o laço
pegar, não sei por quê. Parece que era proibido derramar1	sangue de padre, então não queriam, mas acabaram
fuzilando, porque o D. Pedro 1 não tinha muito desses
negócios, não.1

1
1

Nunca fizemos uma reunião do Partido para discutir isso.
De vez cm quando eu falava: seria bom vocês acompa-
nharem a minha atividade, para ver como é que estou
andando e me ajudarem. Nunca falaram: "Você está indo
bem e tal ou o quê", qualquer coisa que revelasse um
pouco a posição do Partido. Não sei... Só sei que até hoje
eu não entendo a posição do Partido.

I Agora" estão lutando por coisas mais importantes, liga-
das às nossas atividades eleitorais. Quando tínhamos aquilo
lá, sempre subestimaram. Enfim, quem sabe, não fizeramI	nenhum balanço por entender que esse troço era justo,
que estávamos errados. Sempre fazemos o prognóstico,
sem fazer o diagnóstico... - dá urna encrenca! í,sos/1	Muitas vezes, fomos contra o bom-senso do povo. É que
todo o mundo estava vendo a coisa de um jeito e nós de1	outro. Tenha paciência!

Até hoje estou vendo que o Partido faz a mesma coisa.1	Por exemplo: tenho pedido várias vezes para ajudar o
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Mas, voltando ao assunto, nunca fiz um balanço. Eu
esperava que o Partido fizesse, mas não fez também.
Agora, sei que em alguns pontos fui bastante feliz, embo-
ra não tivesse prática. Se fosse hoje, seria outra coisa,
pois tenho a experiência que não tinha naquela época.
A experiência que eu tinha era da atividade sindical, mais
nada. Na Assembléia, fiz os meus primeiros discursos fora
do sindicato. Agora, a luta sindical me ajudou muito. E
uma escola danada.

1



vereador que tcmos 14. As vezes ele faz algumas coisas
com que o povo não concorda e é preciso que o Partido
dê sua opinião. Mas não, parece que apóia a posição do
vereador. Então sou eu que não estou entendendo bem
as coisas! Fui mal compreendido e resolvi também não
querer muita conversa.

1-IA - O senhor acha que anteriormente o Partido interfe-
ria mais no mandato do que agora?

ARMANDO ZILLER - Interferia, porque o Prestes do-
minava o Partido e tinha a sua linha de dirigir, como um
bom comandante militar que era. E aplicava na política
os mesmos critérios militares, o que não é possível. Foi
um homem que se preparou para uma coisa e executou
outra. Houve algumas coisas em momentos críticos que
ele não teve habilidade suficiente para trabalhar com os
políticos de uma maneira diferente. Se não ficasse só com
seu prestígio, com uma certa habilidade conseguiria coi-
sas que outros, menos capazes, têm conseguido.

HA - Como ele agia na direção do partido?

ARMANDO ZILLER - Como um comandante militar.
Ouvia as pessoas e depois fazia uma preleção, um arrazo-
ado, defendendo a posição dele de uma maneira muito
mais capaz que nós. Ainda mais que naquele começo tí-
nhamos por ele verdadeira veneração, uma coisa tremen-
da. Então, já entrávamos na discussão em um plano infe-
rior, concordando quase de cara. Tanto que, quando co-
meçamos a ficar maiores e começamos a dar opinião, às
vezes discordando, ele estranhou, porque não estava acos-
tumado. Daí a coisa terminou como terminou, vocês sa-
bem' 75 . N'las, também, um militar como ele era. já na
Coluna tinha assumido tudo, porque o comandante mes-
mo era o Miguel Costa, não era ele, não.
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lIA - Vamos tratar, agora, da sua atuação política entre
1947 e 1964. Comecemos pela questão dos bancários.
Segundo Teresinha Van Stralen, cm 17 de julho de 1947
a junta constituída por Artur Barbosa Torres (presidente),
Alair de Oliveira (secretário-geral) e José Tomás Leão
(tesoureiro) se aliou ao Governo e aos banqueiros no sen-
tido de minar as possibilidades de resistência do movi-
mento sindical' 76 . O senhor concorda com essa análise?
Como foi a intervenção no sindicato?

ARMANDO ZILLER - Olha, não posso concordar.
Os três colegas mencionados já faleceram e dar testemu-
nho envolvendo pessoas que já não estão aí para respon-
der fica milito chato.

Realmente, o passado deles foi de trabalho sempre amis-
toso com as administrações dos bancos, para não falar com
os banqueiros. Sempre estiveram mais para o lado deles
mesmos. O Leão parece que ficou mais tempo como pre-
sidente dessa junta, porque o Geraldo Torres, da antiga
presidência, já estava cansado, desiludido, ou já tinha visto
que aquilo não era bom procedimento. Eu me dava pes-
soalmente com eles. Mas o fato é que, realmente, eles
não merecem um registro muito positivo.

O Ministro destituiu três e nomeou outros três, mas cus-
taram a achar os três membros lá no meio deles. Vários
bancários foram consultados para fazer parte da junta
interventora e não aceitaram. Esses eu poderia elogiar.
O Belato, por exemplo, disse o seguinte: "Enquanto o
Ziller estiver aqui, nosso presidente é ele". E o Belato
era católico, não tinha nada a ver com comunista. Mas
era um sujeito sério! Não sei se eu estou dizendo isso
porque ele disse o mesmo de mim, mas sempre achei que
ele foi um cabra direito. Um outro muito correto, o Ivan
Horta Barbosa, também não aceitou: "Não posso aceitar
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ser interventor em um sindicato nosso, ainda mais subsu-
niindo um camarada que foi eleito".

HA - Houve alguma repercussão? E a reação dos bancá-
rios e da imprensa?

ARMANDO ZILLER - Olha, repercussão pode ter tido,
mas não chegou a ser muito sonora, porque a situação
não era de estar cutucando o diabo com vara curta. Mas
também a vara no era to curta assim... frisos]

1-IA - De acordo ainda com Teresinha Van Stralen, foram
tomadas várias medidas visando desmantelar a oposição
sindical: cancelamento do registro de sócios; repressão
aos movimentos reivindicatórios; utilização do Instituto
de Previdência dos Bancários para tentar cooptar apoios:
criação de uma cooperativa de consumo; ofertas de lazer;
afastamento de lideranças, etc. Afonso Dolabcla Bicalho,
que era comunista, foi transferido para Juiz de Fora a pre-
texto de uma promoção...

ARMANDO ZILLER - Esse era comunista da primeira
turma que apareceu, o mais antigo... Faleceu há pouco
tempo.

HA - ... e o senhor foi transferido para o Banco do Brasil
do Distrito Federal. Gostaríamos de saber, em primeiro
lugar, qual foi a reação dos bancários às medidas da junta
interventora.

ARMANDO ZILLER - Eles não tiveram grande êxito
nas sondagens que fizeram em busca de apoio, porque
havia muita unidade entre os bancários, devido às nossas
lutas. Mesmo havendo entre nós aquela questão de co-
munistas e católicos, na hora de fazer reivindicações cru
tudo junto, já que os católicos não eram patronais. Nin-
guém nos fez também a injustiça de dizer que éramos
patronais. Podíamos ser chamados de burros e até de trai-
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dores da pátria, mas de patronais não. As greves todas
eram formidáveis, exatamente porque uniam essas duas
correntes. Só quando chegava a campanha eleitoral no
sindicato é que os católicos não aceitavam fazer chapa
conosco, apesar de nos oferecermos. Ainda assim, não
havia o problema de jogarem os católicos contra nós, por-
que se a coisa era indecente, não iam contar com eles.

LF - O senhor chegou a ser transferido para o Rio de
Janeiro?

ARMANDO ZILLER - Não aceitei, e fui afastado. Fi-
quei dois anos fora. Eles não podiam me pôr na rua, por-
que eu tinha estabilidade. Então, entraram com um pro-
cesso na justiça, porque não fui para o Rio.

HA - O senhor entrou com um processo reivindicando
continuar aqui em Belo Horizonte?

ARMANDO ZILLER - Não havia razão nenhuma para
me tirarem daqui. Eu estava estudando.

1-IA - Na primeira conciliação, em 1948, o senhor ganhou,
mas a decisão foi protelada até 1950. Houve uma segun-
da e uma terceira audiência e só então a causa foi defini-
tivamente ganha. Por que todas essas protelações?

ARMANDO ZILLER - Porque não houve conciliação.
Transferiram o Couto e o Olímpio, que eram dois líderes
do Rio de Janeiro. O Couto não foi porque estava doente
e licenciado. O Olímpio foi mandado para Alagoas, mas,
como tinha graduação superior à do gerente da agência
para onde fora mandado, foi transferido para Blumenau.
E o Pedro Pau lo' 77 , que fora tenente-coronel da FEB e
protestou contra a transferência dos outros, foi transferi-
do para Belém do Pará. Foi para lá corno contador da agên-
cia do Banco do Brasil.
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Eu não aceitei, porque a transferência era urna forma de
me perseguir, e a perseguição eu não atendo.

FIA - O senhor ganhou na primeira audiência, em 194,
mas o Banco do Brasil recorreu...

ARMANDO ZILLER - Na audiência de conciliação não
se chegou a coisa nenhuma. Então houve o julgamento.
E na primeira Junta havia um presidente que era um gran-
de juiz, o Hílton Lamounier. (E uma pena que esses bons
é que morrem.) Viu que era uma besteira o que estavam
fazendo, estupidez, perseguição. O patrão votou com o
banco, o empregado votou conosco, e o Hílton 1 amounicr
decidiu a meti favor.

FIA - Aí o banco recorreu...?

ARMANDO ZIULER - O banco nunca tinha perdido,
porque recorria sempre com uma certa razão. Mas meti
caso foi devido a outra coisa: perseguição política. Foi
ordem do Presidente da República, e não coisa interna.
Então, quando ganhamos, foi a primeira vez que o banco
teve que recorrer.

O problema é que, na Justiça do Trabalho, quem perdia,
se quisesse recorrer para o organismo imediatamente su-
perior, tinha que pagar as custas. Mas o Carmelindo' 78 -
que também já faleceu, coitado... - não sabia disso, por-
que o banco nunca tinha perdido. Quem recorria era sem-
pre o sindicato, que pagava as custas e tocava o troço.
E nessa hora tive uma sorte danada, porque há muita gen-
te boa neste mundo. Eu, comunista, perseguido pelo pa-
trão, posto na rua, já tendo perdido o mandato de deputa-
do e tudo, estava numa lona danada, lá embaixo,
marginalizado e, não sei por quê, contei com o apoio
de todo o mundo.

O Lamounier foi o primeiro. Como presidente, não disse
nada, mas vi que estava satisfeito. Depois, foi um sobri-
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nho dele, o Figueiredo, que era meirinho da Junta e quem1	mandava os processos. Mc chamou lá e: "Olha, o
Carmelindo recorreu, mas não pagou as custas. Se ele
não fizer isso dentro de cinco dias, o recurso dele não1	vale nada, é deserto" - é expressão deles lá: está perdi-
do, não tem mais sustentação. "Durante esse tempo, 'a-
mos ficar quietinhos. Vou botar esse troço lá para baixo.I	Não comente". "Mas, e o Dr. Lamounier?". "Ele está de
acordo e me falou para fazer isso". Então, o Lamounier
estava conosco, o secretário da Junta também. AchavamI	que o banco havia exorbitado. Não foram poucos os que
se meteram naquele troço, até fico admirado de
como aquilo durou cinco dias e não extravasou. NoI	último dia, o Figueiredo estava mais aflito do que eu:
"Olha, vou fazer o seguinte: vou sumir, porque mesmo
se eu sair daqui às cinco horas da tarde e me encontra-

I
rem, até meia-noite, tenho que atender, em qualquer lu-
gar. De maneira que hoje não vou para casa, vou sair da-
qui um pouquinho antes das cinco e caio fora, para nãoI	atender o cabra que vier pagar. Só eu é que posso encher
a guia de recolhimento dos duzentos mil réis. E se eles
forem atrás de mim lá cru casa e me pegarem à meia noi-
te vou ter que aceitar". E assim fez: sumiu, não foi para
lado nenhum.

I	Vejam que dedicação tiveram comigo. Se qualquer um
deles fosse ao banco e dissesse isso, conseguia em troca
uma boa colocação. Mesmo o Lamounier podia ser advo-
gado no banco. No entanto, foi de uma lisura... Por isso é
que defendo a Justiça às vezes, pelo menos a de Minas.
Se aqui há algum malandro, há muita gente boa.

1-IA - Resultado...

ARMANDO ZILLER - "O banco perdeu a questão e
terá que readmitir o senhor Zilier". Perdia até o direito
de recorrer ao Supremo. Quando o Carmelindo soube, se
pôs como uma cabra, justificando que estava ciente de
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tudo: "Não senhor, não recorri porque sei que o Banco
do Brasil está isento do pagamento de taxas, porque
um banco oficial...". "E oficial, mas não está isento". Aí,
pintou o diabo e tudo, fez recurso e enviou para o Supre-
mo. Chegam ao Supremo e lá dizem logo que não tinha
jeito. Não podiam defender o Dutra, nem seu pai, nem
sua mãe [risos], mesmo sendo ele o Presidente da Repú-
blica. O cabra que tinha de dar o parecer - que era o
Sócrates de Sã -, não podia dar um parecer contra mim.
Não queria dar muito valor ao caso, mas estava lá o Go-
verno, o Ministro, e ele não tinha muita liberdade de ação.
Não são independentes e harmoniosos os três Poderes?
No duro, são diferentes. Então, ficou aquele negócio. Nós
tínhamos que buscar um camarada (chamava-se Krocat,
eu acho) que trabalhava na Justiça e não era daqui, mas
de outro Estado, amigo do Hugo Borghi, que era deputa-
do federal e líder do PTB. O Borghi era um sujeito de-
cente do ponto de vista dos trabalhadores, porque não
traía o PTB, no sentido de fazer coisas contra a classe.
Nesse negócio, ele foi muito correto. Sem me conhecer,
sabendo que eu era comunista, topou o negócio. Foi ao
tal Krocat e: "Não é justo você segurar o processo. En-
quanto você não despachar, o rapaz fica parado, com fa-
mília, isso e aquilo". "Ah, eu não sabia...". Depois, o
Krocac até ficou meu amigo, querendo desfazer o que
fez. Mas foi por isso que demorou.

E tive também a sorte de o Ovídio Xavier de Abreu ter
sido nomeado presidente do banco, depois disso, ou an-
tes do julgamento. Era um funcionário de carreira, um
homem muito decente, apesar do que dizem aí: é política
e não sei o que lá. Política?! - não sei, era muito decente,
como colega e tudo. Foi ele quem endireitou as finanças
do banco. E o Ovídio tinha personalidade: "Mas, que di-
abo! Não é possível! Vou falar com o Presidente da Re-
pública. Isso aí não vai quebrar o banco e esse moço tam-
bém não vai comprometer o equilíbrio político do País,
não tem capacidade para isso. E não adianta ficarmos lu-
tando, isso só vai dar mais força 'aos comunistas".
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O banco tinha que pagar todos os meus proventos, mas
não falava nos juros, porque o dinheiro ficou lá dois anos
e tanto, e nesse tempo contraí dívidas, que sofreram
reajustes.

LF - Como o senhor sobreviveu nesse período?

ARMANDO ZILUER - Trabalhando para o Partido. Eu
ia para o interior, vendia livros do Barão de Itararé e obras
sobre a União Soviética, sobre isso e aquilo. Fui venden-
do por aí e fazendo campanha do Partido Comunista, às
custas do banco, pois eu sabia que iria receber os atrasa-
dos. Para as despesas essenciais eu contava com o Parti-
do, que me dava uma ajuda de custo.

I	O dono da casa onde eu morava (na Rua Brito Melo) era
um Falei, amigo da minha família. Esses Falei, cm geral,
são gente muito correta. Ele disse: "Enquanto você forI bancário e estiver nessa situação, eu aguardo. Não se pre-
ocupe". E fiquei devendo aluguel a ele durante dois anos.
Não me chateou, até alguma coisa que precisava fazer láI	na casa, eu falava com ele, que mandava um pedreiro
fazer o serviço e pagava. Nem me cobrou. Eu sempre
tive amizade por todo lado.

E já que estou contando, faço questão de registrar o nome
de uma senhora chamada Maria Oceli. Ela tinha uma pen-
são ali no Barro Preto, aonde ia muita gente, inclusive
investigadores e pessoas da polícia, do l)OPS, porque ela
tinha sido casada com um tira que, depois, se aposentou.
O pessoal ia lá porque a pensão era boa e ela, muito dis-
tinta. Era do Partido. Ela e todo o mundo sabiam do meu
caso, porque em Minas acontecem também essas coisas.
Vivia-se no meio da maior perseguição, mas por parte da
turma do Dutra, não do Juscelino e nem de outros aí. Pois
bem, essa senhora foi lá em casa e falou com a patroa:
"Olha, enquanto o 'seu' Armando estiver assim, podem
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contar comigo, que dou marmita para vocês. Quando ga-
nharem a questão vocês me pagam. E se não ganharem,
não faz mal, é para o Partido. Nós temos que lutar, isso é
da luta". Então » eu contei com essas coisas todas, isso
tudo me deu um estímulo muito grande. Dona Maria Oceli
- muito interessante, essa dona! Também morreu, coita-
da. Os safados não morrem, só os bons.

1 I - De 1947, ano da intervenção no sindicato, até 1950
foi uma fase muito difícil para oposição sindical bancária.
Houve alguns casos de resistência no Banco Hipotecário
e no Banco Mineiro da Produção. O senhor se lembra
desse período?

ARMANDO ZILLER - De algumas coisas » sim. São até
bonitas. Mas é um pouco difícil contar, mesmo porque
preciso rememorar bem a coisa.

Essa junta de três, que devia ser de quatro, porque era de
burros frisos], estava aí a serviço da reação, do Dutra.
Era antioperária, mas não anticomunista, nem coisa ne-
nhuma: era contra o desenvolvimento do movimento sin-
dical em geral. Agora, para ganhar os sindicatos rebeldes,
dentre os quais o nosso, que era da primeira fila (uma
honra para nós), o Governo Dutra (não sei mais quem era
o Ministro nessa época » parece que já não era o Otacílio,
honra lhe seja feita) fez um projeto que previa a maneira
de organizar as eleições para a direção nos sindicatos. Os
três eleitos teriam um mandato permanente até que o
Ministro resolvesse o contrário. No caso de falecer um
dos três, os outros dois elegeriam o substituto - os três
malandros! Além disso, os candidatos tinham que ser apro-
vados pelo Ministro, com ficha da polícia (o "atestado de
ideologia"). Nenhum de nós podia ser candidato. Mas aí
eles cometeram a burrada de dizer que esse estatuto en-
traria em vigor depois de aprovado pela assembléia cio
sindicato.

Convocaram a assembléia e os desgraçados tentaram im-
pedir a minha presença » para eu não falar. "Mas entro,
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pois sou bancário, estou sendo perseguido, sou sócio doI sindicato e estou precisando da sua ajuda para reaver o
meu lugar". E avisei os bancários. Eu tinha um certo apoio
por ser a vítima e porque isso ocorreu logo depois da gre-
ve vitoriosa, quando fui presidente, e eles achavam que
eu era o responsável pelo êxito. Estava com prestígio
alto e não ia deixar de utilizar isso.

Marcaram a assembléia para a tarde, pensando que nin-
guém iria. Enchemos aquilo lá. Mas os três interventores
telefonaram, pediram a polícia, que mandou os tiras já
conhecidos: o Quintiliano e outros mais ferozes (até que
o Quintiliano não era tão feroz, era mais cumpridor dos
deveres). E ficaram na porta: "Para entrar na assembléia
tem que apresentar o recibo". Eu não tinha recibo de
pagamento da mensalidade, por estar afastado há dois
anos. Mas a questão é que o nosso estatuto dizia que o
bancário afastado do serviço, que não estivesse receben-
do salário, estava isento do pagamento da mensalidade.
Então, eu tinha direito, era como se estivesse quite. Eles
ficaram muito sem graça, porque a gente sabia se defen-
der, não estavam lidando com burros. "Agora vamos en-
trar". O leão estava lá dentro - leão coisa nenhuma,
parecia até um cordeiro frisos], estava com um medo da-
nado, porque sabia que nós estávamos com muita gente
lá fora. Ia ser um escândalo. A imprensa estava lá tam-
bém. De repente, vem de lá uma ordem: "Mas isso é um
mal entendido! O Ziller tem o direito de entrar". Aí bate-
ram palmas, pintaram o diabo, e a massa entrou - não
houve nem tempo de cada um mostrar o tal recibo. Foi
uma vitória.

O pessoal exigiu que eu falasse: afinal, eu fui o presiden-
te que tinha levantado aquele sindicato. E eles não pu-
deram manter suas propostas, porque tínhamos estudado
aquela porcariada, aquele projeto todo, que era uma ver-
gonha. E uma pena que a gente não tenha nada mais guar-
(lado, porque ficou nos arquivos dos sindicatos e a
'redentora" chegou lá e tirou todos os nossos papéis. E
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Esse negócio de modelo nada tem a ver vm
o marxismo. Cada país tem as suas
peculiaridades, e é em torno delas,

respeitando suas tradições, que vamos
construir um socialismo. Podemos olhar

para ver como fizeram, os erros que
cometeram, para verse conseguimos, pelo
menos, evitar os mesmos erros. Mas nunca

copiar, como fizemos por toda parte.
Pegaram, por exemplo, oito ou nove países
da Europa do Leste efizeram em todos eles
uma República popular-democrática. Todas
têm o mesmo nome e, fundamentalmente, a
mesma constituição. Então, você pega um

país corno a Tchecoslováquia, com
indústrias, operariado desenvolvido, e

coloca no mesmo plano da Bulgária, um
país de iogurte, cabras, não seio quê,
atrasadíssimo. Não podia dar certo.
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urna história bonita que o nosso sindicato tem e que va-
mosperdendo, se não há gente assim como vocês dese-
josa de restabelecer a verdade.

HA - O senhor se lembra do caso do Banco Mineiro da
Produção, quando os funcionários entraram na justiça rei-
vindicando o direito de continuar recebendo bonificação
anual, que o banco cortou?

ARMANDO ZILLER - Ah, esse negócio do Hipotecá-
rio também foi muito bonito, porque eles convocaram
nosso amigo Pinto Antunes, um professor de Direito, que
veio de Campinas ou outro lugar de São Paulo para um
concurso aqui na Faculdade de Direito. "Não sou um pro-
fessor. Vim para ganhar o concurso e vou assumir a cadei-
ra »'. E, de fato, foi o que aconteceu. Era um crânio! E o
Banco Hipotecário contratou esse senhor para defendê-
lo. Era uma gratificação tradicional » fazia mais de dois
anos que o banco pagava, e os bancários contavam com
aquilo, já gastavam por conta. Chega na véspera e dizem
que não vão pagar! "Então, paguem as dívidas que fize-
mos por causa disso!".

Esse Pinto Antunes era um homem muito bom. Duro,
mas interessante! Dizia assim para o Arquimedes Mota,
aluno dele na faculdade: "O, Arquimedes, isso aí é mar-
xismo. O Marx tem razão, mas sou um teórico do capita-
lismo. Eu defendo este sistema, não o marxismo". Era o
típico advogado: reconhecia aquele negócio, mas não ti-
nha conversa.

No nosso processo, ele gostou de alguns argumentos meus
e falou para o diretor-presidente do Banco Hipotecário:
"E melhor não levarmos essa questão adiante, porque
vamos perder". Ora, eles o convocaram por ser o melhor
advogado que havia em Belo Horizonte. Se ele pega a
causa e logo na segunda audiência desiste, seria tinia der-
rota para o banco.
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Fiz um elogio para ele. Sou meio malandro, taml)ém, para
essas coisas /risos]. Acho que errei a profissão: devia ter
optado pela advocacia. Não é querer contar vantagem,
mas é ciuc a gente pega as coisas, se tem espírito de ob-
servação. O observador não precisa ser culto, não.

Não havia muito apoio legal para a causa, era só um direi-
to que chamam consuetudinário. Mas ele fez uma defesa
muito bem posta. E eu: "Outro dia li A Vida de tv, de
Plutarco, e me lembrei do senhor. Cícero, uma vez, esta-
va no Senado e começou a meter o pau num senador,
daquela maneira que fez com Catilina e com muitos ou-
tros. O acusado ficou em palpos de aranha, até que se
lembrou que, dias antes, Cícero havia feito um discurso
defendendo-o. Então, pegou aquilo: 'O senhor está fa-
lando isso de mim, mas há quinze dias, aqui mesmo, fez
um discurso me elogiando'. Cícero retrucou: 'Naquele dia,
eu estava experimentando minha capacidade num tema
ingrato - a sua defesa. Hoje, estou defendendo a verda-
de. E outra coisa".

Eu disse: "O senhor defendeu o Banco Hipotecário com
tanta certeza e colocou as questões com tanta probidade,
com tanta facilidade, que levou todo o mundo a ver que o
banco está realmente com a razão. Mas não está, o se-
nhor sabe que não está. Como Cícero, o senhor está ex-
perimentando o seu talento num tema ingrato. E se saiu
tão bem - sou o primeiro a reconhecer - que quase me
convenceu".

Ele gostou do elogio. Sabia que a coisa era indubitável.
Um bom jurista, quando pega uma causa desta, não fica
muito satisfeito. Acha que aquilo é indigno dele. "Estou
fazendo um papel besta aqui, me indispondo aí com os
rapazes, trabalhadores, contra os quais não tenho nada. F
o banco pode pagar".

Ganhamos por causa desse negócio. O homem veio, me
agradeceu, me cumprimentou e tal. As vezes a gente tem
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que pegar uns negocinhos assim, que não têm nada a ver
com a história, mas é o que salva a pátria.

11A - Na campanha salarial de 1950 parece que houve
também, ao lado da junta, uma comissão de bancários, da
qual o senhor fazia parte. Como os bancários se
posicionaram? Como foi esse encaminhamento?

ARMANDO ZILLER - Eles devem ter ficado conosco,
porque dessa comissão que vocês estão falando eu não
estava me lembrando. Vamos ver.

O Magno foi integralista e era do PTB, católico, traba-
lhava com o pessoal da Igreja. Quando fizeram lá no alto
a política de mãos estendidas entre católicos e comunis-
tas, na Europa, por toda parte, o Magno, aqui, também
aderiu. E quando a Igreja Católica desfez essa aliança, o
Magno e outros também desfizeram. Um grande prejuí-
zo para o movimento. Mas nessa comissão eles iam tra-
balhar, porque não podiam deixar de participar de uma
coisa que a classe estava vendo que era justa. "Os comu-
nistas estão lá e vocês...". E eles não eram patronais, só
não queriam trabalhar conosco, para não nos fortalecer.

O Geraldo Almeida Rocha era um católico militante e
integralista. Se dizia do PRP nos próprios discursos. Fa-
zia questão de dizer que não estava ali conosco, mesmo
quando nossas opiniões eram muito parecidas. "Paci-
ência: estou aqui, defendendo isso, mas não sou co-
munista".

O Geraldo Fiúza era outro, alto funcionário lá do Banco
de Minas. O Deodato da Silveira nem sei o que era. Não
quero falar, mas era um cabra com o qual eu tinha um
pouco de reserva, porque já não posso dizer que fosse
tão correto como os outros. Ora estava em uma porta, ora
em outra, conforme os interesses dele. Não sei se era
correto, mas isso era lá com ele, não vem ao caso. Os
outros, embora fossem integralistas, eram corretos. En-
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trc nós Cinco, cada um era de um matiz diferente, mas
combinávamos tudo contra o Governo, unidos. Então, não
podiam falar: "Esta coisa está manobrada por comunis-
tas", nem coisa nenhuma. Não podiam. Os bancários co-
nheciam todos nós. Era uma comissão muito ampla, de
gente digna, que não ia no arrastão. Eu também estava
nessa comissão e era o único comunista.

LF - Vamos nos desviar um ROUCO do movimento sindi-
cal, por uma questão de cronologia. Nas eleições presi-
denciais e parlamentares de 1950, Luís Carlos Prestes
conclamou todos os comunistas a votarem em branco e
a não se candidatarem. Mas cm alguns Estados surgiram
candidatos comunistas à Câmara Federal, sob outras
legendas. O senhor se lembra se isso ocorreu aqui em
Minas?

ARMANDO ZILLER - Que eu me lembre, não, porque
aqui não havia dissidência assim. E o Prestes, de qual-
quer forma, unificava o Partido. Mesmo quando a turma
não estava muito de acordo, sabia que... - ele repre-
sentava a unidade, que valia mais que ficar divergindo
sobre questão de bananas frisos]. Existia assunto mais
importante.

LF - Durante todo o período Vargas, o l'CB fez oposição
ao se ii Governo...

ARMANDO ZILLER - Fez, e muitos não compreendi-
am a sua natureza sistemática, um erro nosso. Não pode-
mos ser sistemáticos. O nosso modo de analisar os fatos é
de acordo com o método dialético, não é metafísico. Para
o metafísico é tudo ou nada. Defende uma coisa, acabou:
é contra tudo o mais. Chegamos a dizer uma vez: "Não
se trata de dar apoio aos atos positivos e combater os atos
negativos do Governo. Trata-se de combater todos os seus
atos" - o que é uma besteira política do tamanho de um
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elefante. Mas foi uma burrice cujos autores eram grandes
talentos do Partido, e não estamos aí para criticá-los. Eram
eles que determinavam qual a política, não nós. "Eu não
concordo, mas...".

LF - O PCB era oposição ao governo Vargas. Como seI	comportou o Partido diante da reação popular ao suicídio
de Vargas?

I	ARMANDO ZILLER - Estávamos em São Paulo, onde
se realizava um congresso nacional de bancários. Na noi-
te em que o Getúlio se suicidou, instalávamos o congres-
so, estava aquele clima assim... No dia seguinte correu a
notícia da tragédia. O pessoal do sul queria voltar, mas
tínhamos de acabar o congresso. "Nós temos que defen-
der a democracia e este congresso, que estão em perigo.
O Presidente da República se suicidou. E que é que há?
Os outros vão tomar conta disso. Nós temos que ficarI aqui". Mas era perigoso, porque nós poderíamos ir para a
cadeia ou não sei para onde. Mesmo assim, essa tese aca-
bou sendo vitoriosa, porque seria uma vergonha, uma fugaI tremenda, uma covardia por parte de uma corporação que
era tida como líder do movimento sindical do Brasil. Nós
ficamos.

Agora, havia o seguinte: o Partido estava em campanha
contra o Getúlio, dizíamos que havia dois bandos iguais,
lutando um contra o outro, e que estávamos contra os
dois. O Prestes tinha dado uma entrevista lascando a
madeira neles, porque gostava muito disso. 'São dois
bandos anti-operários. Os comunistas lutam contra eles.
Vamos para a frente!". Mas o clima não era mais esse. O
suicídio mudou a história. Todo o mundo foi para a rua
defender a vítima, o Getúlio, que afinal estava morto.
1-louve uma unidade espontânea das forças populares em
torno dele. A classe operária, os trabalhadores, os sindi-
catos, todos ficaram ao seu lado, porque estavam vendo
que com os outros seria muito pior. "Como vamos nos
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pegar com o Lacerda e os outros, que estavam contra o
movimento sindical?!". E a entrevista do Prestes foi
publicada no dia cm que o Getúlio morreu. Nossa sorte
foi essa: naquele dia ninguém estava lendo jornal, ainda
mais do Partido, que era pequeno, tinha pouca penetra-
ção. E eu estava lá em São Paulo, impedindo, com ou-
tros, que o congresso fosse desfeito.

Nessa ocasião, o Partido estava sendo dirigido por um
único camarada, chamado Domingos, que era um bocado
sectário. Ele, como presidente do Partido, tomou a reso-
lução de publicar a entrevista do Prestes em folheto e
distribuir na rua. Então, quando cheguei em São Paulo,
no dia seguinte, já estava impresso um monte de folhetos
com a entrevista do Prestes metendo bronca no Getúlio,
que já era um cadáver. O Prestes fez isso em uma situa-
ção errada, mas em uma situação em que o Getúlio esta-
va aí. Agora, não: o Getúlio estava morto. "Não podemos
distribuir, Senão vamos ser massacrados, que o povo está
todo na ponta dos cascos na defesa do Getúlio. Nós va-
mos lá dizer que o Getúlio é um bandido igual ao Lacerda,
igual aos outros?! Ficam todos contra nós". (Não temos
muita capacidade para fazer união, mas temos uma capa-
cidade de unir os adversários que é uma coisa fantásti-
ca...) "Olhem lá fora: está todo o mundo chorando pelo
Getúlio. Se o Lacerda aparecer ali, são capazes de matá-
lo. Estão todos desesperados".

O argumento dele era: "Mas isso aí, hoje, é um docu-
mento histórico. Não podemos mexer nele". "Então, não
vamos mexer! /risosJ Não vamos distribuir! Se vocês qui-
serem morrer junto com o Getúlio, distribuam. Eu não
vou distribuir isso. Se alguém disser que sou insubordina-
do, que diga, mas insubordinados são vocês que não que-
rem discutir. Nem à realidade tão patente vocês querem
se submeter". Afinal, não foi distribuído.

LF - No 40 Congresso, em novembro de 1954, o PCI3
defendeu a formação de uma frente única, da qual parti-
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cipariam a burguesia industrial nacional e o proletariado.1	Com quem ficou o PCB na campanha presidencial que se
aproximava?

I	ARMANDO ZILLER - Bom, eu não era da direção do
Partido, nem da estadual nem da nacional. Nunca partici-
pei de congresso como delegado, a não ser em 1960, quan-
do apoiamos a candidatura Lott. Então, não sei bem como
é que foi aquilo ali. Sei que a turma era muito sectária...

Um bom número dos mais altos dirigentes eram ex-ofici-
ais das Forças Armadas. O Giocondo Dias, por exemplo,
era cabo do Exército, e participou, em 1935, do tritinvirato
que tomou o poder no Rio Grande do Norte. Então, você
calcula, uma direção nossa, com o Prestes à frente, ilumi-
nado como os carismáticos, e ao lado um oficial, um cabo
do Exército, subordinado a ele. Na comissão executiva
os dois eram iguais, cada um valia um voto. Agora, na
discussão, quando um cabra discordava do capitão, era
uma coisa tremenda!

LF - Mas o senhor, particularmente, nessa campanha pre-
sidencial, votou em quem?

ARMANDO ZILLER - Ah! Votei no Juscelino: jota jota
- Juscelino e Jango.

Eu sempre votava cm quem o Partido decidia, por uma
questão de disciplina. Não aceitando isso, eu deveria
abandoná-lo, porque o Partido tinha esse inconveniente.
Agora não, estou contra esse negócio de mudar a diretriz
partidária para social-democracia. Mas corno parece
que eles já tomaram... Não têm a maioria, mas como o pre-
sidentc é o chefe, vão para cá, para lá, para todo lugar fusos!.

1,1` - Gostaríamos que o senhor comentasse um ponto. O
que marcou a campanha de Juscelino foi a questão do
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nacionalismo. Havia um espírito nacionalista muito
grande no Brasil daquela época. Entretanto, ele pôs em
prática um projeto de desenvolvimento sustentado no
capital estrangeiro. Como o senhor vê essa aparente
contradição?

ARMANDO ZILLER - É o tal negócio. A gente mesmo
não tinha muito conhecimento da realidade brasileira, por
não estudá-la. Nas discussões, sabíamos mais sobre a po-
lítica internacional, da China, etc., do que sobre a política
nacional. A respeito da estadual, menos ainda. Quando
se falava na política dos municípios, não sabíamos nada...
Estávamos lendo jornal e muito nos interessava o que
acontecia em Moscou, mas aqui, meu velho, onde tínha-
mos que trabalhar e aplicar a linha... Era uma das bestei-
ras nossas.

- Bom, já que o senhor se referiu à política internaci-
onal, como reagiu o Partido, em 1956, quando Nikita
Kruschev apresentou seu relatório ao 200 Congresso do
PC[S, denunciando os crimes políticos de Stalin e o
to à personalidade?

ARMANDO ZILLER - Foi chato isso - é o começo do
que ocorre hoje. O Partido foi perdendo aquela dureza -
como se diz? - a base foi aluindo. Se fosse de madeira,
começaria a "guinchar" - gggghhhrrrrr... Começou aí... A
gente via que havia realmente qualquer coisa de podre
no reino da Dinamarca... Não estava tudo muito azeitado,
não. As opiniões variavam de acordo com a visão que a
pessoa tinha e não de acordo com a análise dos fatos.
Então, cada um formava uma versão conjugada com os
próprios interesses. Se tal solução parecia a melhor para
alguém, então conduzia os argumentos de todos no sen-
tido de aprová-la. O sujeito que gostava, por exemplo,
de dar tiro não queria conversa. O militar não tinha muita
paciência de ficar discutindo. Ele metia um revólver na
cintura e "vamos resolver isso a bala" - estava acabado.
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avaliado melhor.

Até hoje, fizemos muita análise das influências que di-
versas correntes exerceram dentro do Partido. A influên-
cia pequeno-burguesa, por exemplo, foi muito grande -
é o que se fala. E que não havia trabalhador da grandeI indústria, só aquele operário ainda cheirando a capim, na
verdade um camponês. Esses, assim como os estudantes
e os intelectuais, teriam exercido influência maléfica den-
trodo Partido. Mas nunca se falou da influência dos mili-
tares, que foi a pior de todas, porque, além do mais, eles
tinham organização e a aplicavam. Ora, a política de or-
ganização do militar é uma, e a do Partido, outra. Aplicar
a sua política dentro das nossas bases, das nossas células,
tinha que resultar naquela coisa rígida, dogmática. E aI	coisa mais burra que há é você dizer que um comunista é
dogmático.

I Não podemos ser dogmáticos, porque a dialética nos en-
sina que tudo está em movimento. Não podemos analisar
uma coisa como se estivesse parada no ar. Ontem era as-
sim, mas talvez hoje não seja mais, as coisas mudaram.
Não pode haver, por exemplo, os dez mandamentos de
Moisés, com quase quatro mil anos, sempre os mesmos.
Tudo está em movimento, com certeza, e por isso mes-
mo é que é muito difícil fazer política.

LF - A partir do relatório de Kruschev houve várias ci-
sões dentro do Partido, muitas pessoas o abandonaram.
Como foi essa discussão aqui em Minas Gerais? Houve
saída cm massa ou somente de alguns elementos?

ARMANDO ZILLER - Aqui não houve saída em
massa, mesmo porque havia pessoas na direção do Parti-
do que eram mais sensatas, que, mesmo ouvindo o
Comitê Central, tinham opiniões próprias. Não íamos
defendê-las contra o Comitê Central, porque isso
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seria uma divisão, mas íamos tentando convencer
seus membros de que havia algumas coisas que mereci-
am exame. E eles respeitavam, porque o Bonfim era
um cabra preparado, calejado, eu mesmo tinha base de
movimento de massas, era dirigente do movimento
sindical, o Marco Antônio` e outros também tinhani
alguma experiência...

Havia, também, gente ligada à Igreja. Em Juiz de Fora,
por exemplo, tínhamos o Irineu Guimarães, que era pro-
testante. Acabou perdendo o lugar de diretor do Gramherv
por causa disso. Besteira nossa: era muito mais interes-
sante que continuasse diretor e escondesse a sua condi-
ção. Ele foi nosso vereador em Juiz de Fora, e dos bons.
Era um dos líderes espíritas que tinha influência no Parti-
do, sua opiniões pesavam, embora fosse um pouco difícil
o nosso diálogo... Mas com isso ficamos muito tolerantes
para ouvir opiniões diferentes.

Quando vinha alguém do Rio de Janeiro, com aquelas
imposições, aquelas coisas, aqui sempre encontrava uma
certa... - não é bem uma resistência: uma certa reserva.
Queríamos mais esclarecimentos. Não íamos assim
no arrastão. Isso nos salvou de muita divergência, se bem
que a divergência, estourando lá por cima, acabava
rachando tudo. Como agora, que não estamos enten-
dendo nada`.

Só que está ocorrendo um caso interessante: a elite,
a cultura, afinesse está mais ou menos seguindo o Roberto
Freire, e tem um pessoal que está mais para o lado
de lá. Mas a massa, embaixo, está achando esqui-
sito. No momento, estou só em cima do muro. Estão
querendo ridicularizar essa posição, que é a mais
correta. Você tem que examinar bem para não acabar
caindo para o lado errado. "Ah, mas o Fulano está lá".
Não tenho nada com isso: tenho a minha cabeça e penso
por mim.
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Para concluir: achei que o negócio do Kruschev
era bom. Aliás, ele foi muito discreto, fazendo poucas
mudanças profundas e parou nisso. E foi consolidando
aquilo para depois avançar. Com a glosnosi aqui do
nosso amigo Gorbachev, vi logo: "Está indo muito
depressa. Mais democracia, mais socialismo - isso é
perigoso. Nesses outros países, onde há menos partidos
do que na União Soviética, isso vai estourar! Não agüen-
tam!" Corno de fato estourou na Polônia. Se o Gorbachev
dá mais socialismo, aparece logo o Icltsin explorando a
mesma coisa. E como é que o Gorhachev ficou? Com as
calças na mão! Não sei se vai se manter agora. Parece
que ele está vendo que berimbau não é gaita /ços/. Não
quis ver antes...

HA - Voltando à questão sindical: de 1947 a 1950 os ban-
cários foram governados por uma junta. Já falamos disso.
Posteriormente, o Governo volta a liberar as eleições sin-
dicais e o sindicato realiza eleições. Vamos falar deste
período.

ARMANDO ZILLER - É o segundo período do Getú-
lio. Ele cortou o atestado de ideologia e a gente pôde
voltar.

HA - Na primeira eleição foram três chapas: a dos católi-
cos, com Magno Fernandes; a dos comunistas (que foram
impedidos de participar das eleições, devido ao atestado
ideológico); e uma chapa patronal. Como os comunistas
não puderam participar, apoiaram Magno Fernandes, que
foi vitorioso. Como foi a participação dos comunistas na
gestão dele? O senhor se lembra?

ARMANDO ZIILER - Lembro muito, e até gostaria
que vocês fizessem essa pergunta a algum outro partici-
pante da greve, que não fosse comunista, para não pare-
cer que estou dando uma versão projetando a nossa atua-
ção em detrimento da dos católicos. Não se trata disso.
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Ainda mais que fui um dos cabras que esteve à frente
daquilo, apesar de não ser da diretoria do Magno. Quem
é que podia dar uma versão mais digna de ser aceita? (E
que às vezes o inconsciente pula na frente e a gente diz
um troço contra a verdade, não por safadeza, mas
porque... - não sei, é o negócio do egoísmo, qualquer
coisa assim.)

Um político que queira fazer política honradamente não
pode ter náuseas. Tancredo falou mais ou menos isso na
campanha dele: "Vamos lá nesse colégio eleitoral", que
era espúrio. Muita gente: "Lá não vou", O PT não quis
ir, não foi. Podíamos ter perdido a eleição, vinha lá o Maluf,
um outro qualquer e ficava muito mais difícil. O Tancredo
dizia: "Vamos lá, com o lenço no nariz" - não sei se vocês
se lembram dessa expressão dele. Isso, para garantir a
votação.

Os comunistas são muito mal interpretados, e nem sem-
pre honradamente. As vezes, o sujeito pensa que não
valemos nada; às vezes, sabe que estamos cercos e dá
uma versão falsa, de propósito, para nos combater. E pre-
ciso ser honesto, senão tudo fica muito difícil.

Queríamos ser candidatos, mas como havia o atestado de
ideologia, não podíamos. Então a turma disse: "Vamos
assim mesmo, para testar quantos votos vamos ter". "Não
vamos, porque teremos poucos votos, o eleitor já sabe
que o voto não vai ser contado". "Bobagem, você pensa
que o nosso eleitor já tem uma consciência tão clara como
nós?". "Vamos fazer o que convém à classe como um todo,
não a nós". (Apenas de um jeito servimos à classe; de
outro, servimos a nós, comunistas. Daí os nossos erros
freqüentes, eu acho, inclusive meus, que não estou sem-
pre acertando.).

Bom, então, se não ia o Rocha, se não ia o Magno, ia
acabar sendo o Antônio Pinto, um alto funcionário do
Comércio e Indústria. Não era muito assim como o
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res, corno os antigos, não tinha aquela penugem toda,I	aquelas sujeiras e tal, mas era um homem da escola do
Comércio e Indústria, que havia dominado o sindicato
por muito tempo. "Não vamos botar esse homem lá de

I
novo. Caminhamos corri o Magno". O Magno aceitou,
então fomos, mas mesmo que não aceitasse, podíamos ir
com ele. (Votamos no Brizola, mesmo ele indo à praçaI pública dizer que não queria voto de comunista, traidor
da pátria. "Mas não estamos pedindo licença para votar
no senhor. Não dependemos da sua vontade. VotamosI	porque achamos que é o melhor, ou o menos ruim de
todos aí").

O Magno era do PTB e antes tinha sido cio partido
integralista, mas a isso, eu, como comunista, não dei a
menor bola. Uns anos antes, em 1946, quando estávamos
fazendo uma chapa e precisávamos de unidade, o
Dolabela Bicalho me disse: "Olha, lá no Banco Mineiro
tem esse rapaz, um cabra conhecido lá do Alcides Xavier,
daquele pessoal todo. E um bom camarada, mas parece
que já foi integralista". "Isso não vem ao caso. Vamos lá
conversar com ele". "Fui integralista, mas não tenho mais
nada com isso". "Você está disposto a cumprir este nosso
programa? ". Leu: "Com isso eu concordo". "Se concor-
da, pode entrar na chapa e vamos para diante". Aí, ele
veio. "Mas não vou ser aceito, porque não tenho o ates-
tado de ideologia" - era por causa do integralismo. "Ah,
bom, isso nós vamos lá e consertamos". Eu, um comunis-
ta, fui lá limpar a ficha do Magno: "Olha, queremos pôr
este moço na nossa chapa. Ele diz que já foi integralista
mas não é mais. Nós damos nosso aval e nos responsabi-
lizamos por ele na direção do sindicato". "Se os senhores
dão o atestado...". Contra mim não havia nada na polícia,
pois eu tinha vindo de Curitiba pouco tempo antes. Acei-
taram. Aí, houve a nossa greve, de que eu já falei, que
preparamos com o Rio e outros lugares.

Tempos depois a Igreja Católica rompeu com a política
de mãos estendidas e se afastou de nós. O Magno ficou
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com ela, que mandou que ele passasse a flOS combater.
Não achei isso muito limpo, mas, enfim, foi problema
da Igreja.

1-IA - Esse mesmo Magno foi o primeiro presidente, cm
1950, depois que a junta caiu. Como foi o relaciona-
mento dos comunistas com ele?

ARMANDO ZILLER - Foi bom. Nós propúnhamos urna
coisa, se ele não aceitava, íamos para a assembléia, que
aprovava ou rejeitava. Então, não havia problema, por-
que ele também concordou corri isso. Mas em 1951 eles
fizeram uma greve porque queriam mostrar que na dire-
ção dos sindicatos também fariam uma greve como nós
fizemos em 1946, que, além de vitoriosa, foi a primeira
greve nacional que houve no Brasil, de qualquer classe.

HA - A greve de 1951 fracassou?

ARMANDO ZILLER - Num certo sentido, fracassou:
não atingiu os objetivos. Agora, nós conseguimos urna
vitória parcial, e nisso influiu a orientação dos comunistas
- eles mesmos reconheceram. "Não temos força para nada
e, quanto mais tempo demorar essa greve, mais fracos
vamos ficar, porque mais gente vai abandonar a luta. En-
tão, vamos lutar pelo menos para garantir o emprego, para
que ninguém seja demitido. Já vai ser uma vitória".

Quando se resolveu sobre a greve - em uma assembléia
na Secretaria de Saúde -, propusemos fazer um comitê,
visto que era um assunto mais duro, não sendo justo dei-
xar a responsabilidade sobre os ombros dos únicos três
diretores - o presidente, o secretário e o tesoureiro. Ora,
a responsabilidade da direção desse movimento, no Es-
tado todo, era muito grande. E nossa greve estava ligada
com a de São Paulo, que estava sendo dirigida pelo Míl-
ton Marcondes. da [DN.
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São Paulo forçou um bocado para que os dois Fstados seI	juntassem e decretassem a greve no mesmo dia. Mas São
Paulo estava mais bem preparado; nós não tínhamos, ain-
da, preparo suficiente. Nisso, têm razão os chineses:I	"Quando a gente obtém uma vitória em um sindicato,
não deve ter pressa em fazer outra greve. Deve explorar
a vitória ao máximo, digeri-Ia, até todo o mundo ficar cons-
ciente da própria força. Quando se perde a última greve,
perde-se também a anterior, já vencida".

1-IA - Na segunda eleição para o sindicato, depois da ges-
tão de Magno Fernandes, houve uma disputa entre cató-
licos e comunistas. O senhor foi o candidato dos comu-
nistas, contra Aníbal Torres, dos católicos. Foi uma dis-
puta bastante acirrada, e o senhor perdeu por 60 votos.
Como foi essa campanha?

ARMANDO ZILLER - Não fiz campanha nenhuma. Eu
estava preso, por causa do Movimento Brasileiro pela Paz.

Quando fui preso, propus ao pessoal me tirar da chapa:
"Vão servir-se disso como campanha para mostrar que não
adianta votar no Zilier. Se ficar na cadeia, não vai poder
ser dirigente; se ganhar, vão mantê-lo preso, para não to-
mar posse".

LF - Mas não entendemos, até agora, por que o senhor
foi preso...

ARMANDO ZILLER - Por causa da campanha da Paz.
Aliás, nem foi por isso, mas por ser eu um comunista que
tinha atuação e minha atividade uma certa repercussão.
Só isso. Diziam que só estávamos defendendo a paz por-
que isso interessava à União Soviética. Era uma coisa es-
túpida demais. Com Getúlio ninguém foi preso por causa
disso. A Direção Nacional da Paz ia visitá-lo no Catete,
pedir coisas a ele, etc. Mas no governo Dutra a paz era
tida como um troço comunista.
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LF - Foi o DOPS" quem o prendeu?

ARMANDO ZILLF R - O DOPS do Antônio Dutra La-
deira, meu vizinho na Rua Espírito Santo. Nada tenho
contra ele, mas quem me prendeu foi ele, que era de ten-
dência fascista - não um fascista propriamente, mas
anticomunista. E agia no DOPS como tal, e não como
homem que defendia a ordem constituída. Se o sujeito
era comunista, ia preso; caso contrário, não ia. Não hou-
ve nada para eu ser preso, não fiz nada contra a lei, coisa
nenhuma. Paciência.

Quando houve a prisão, estávamos reunidos. O Coronel
Olímpio Ferraz era o presidente do Movimento da Paz
em Minas e queriam a prisão dele, porque ele tinha sido
condenado e estava sendo procurado. Como ele ia a essa
reunião, ele a convocou. Publicamos no jornal duas, três
vezes, uma semana antes, que a reunião ia ser na Rua
Carijós, no número tal, na sede do Conselho da Paz. Nin-
guém falou nada, ninguém proibiu, nem a polícia, nem o
Juiz de Direito. Então, estávamos certos de que podia.
Depois, entram lá com polícia e prendem todo o mundo!
Que diabo é isso?! E uma coisa esquisita, sô, essa demo-
cracia do Brasil!

Eles estavam querendo pegar o Coronel Olímpio, tam-
bém sem razão nenhuma, e acabaram levando todos nós.
Eu fiquei lá três meses por causa dessa brincadeira. Não
quero explorar esse caso, porque acho que eles não esta-
vam dando tanta importância à minha eleição. Mas de-
pois que me prenderam e viram no meu bolso alguma
propaganda da campanha eleitoral, pode ser que isso te-
nha levado a tudo. "Vamos guardar esse cabra aqui até o
fim dessa campanha". E só me soltaram na véspera da
eleição.

1-IA - Mesmo sem fazer campanha, o senhor perdeu por
apenas 60 votos...
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ARMANI)O Z!lk,ER - Mais ou menos isso. Mas o fato
é que, nesse negócio de voto, 5() valem por 100, porque
são 50 de um lado e mais 50 do outro... Ainda assim, se o
nosso pessoal tivesse trabalhado melhor, teríamos ganho.
Acontece que muita gente ficou com medo. "Eu vou tra-
balhar pelo ZilIer e me prendem também!". O fato é que
podíamos ter chegado a um acordo para eu não ser candi-
dato. Eu falei: "Mc tirem da chapa e botem aí o João
Vieira, outro qualquer. lemos uma porção de gente para
isso - o Fausto, por exemplo". E acabamos apoiando o
Aníbal, após minha derrota.

Como não completaram o processo em 90 dias, acabei

I saindo da prisão com habeas corpus. Saí no dia 29 ou 30 de
abril e no dia 1° de maio fomos comemorar o dia dos tra-
balhadores no sindicato. A nova diretoria tinha tomado

I posse na véspera. Dei apoio à chapa vitoriosa para cum-
prir um programa mais ou menos comum, tanto eles como
nós queríamos a mesma coisa para o sindicato. Então, apoi-
amos o Aníbal e a sua direção, mesmo sendo eles os cató-
licos que haviam ficado contra nós. Esquecemos tudo isso,
não por virtude, mas porque o comunista tem que ser as-
sim. OU então não é comunista nem nada, que é o que
estamos vendo por aí... /rirosJ

1-IA - Após a eleição de Aníbal 'Forres, as três eleições
seguintes foram vencidas por chapas apoiadas pelos co-
munistas: a de 1955 e 1957, encabeçada por João Vieira,
e a de 1959, por Fausto Almeida Drummond.

ARMANDO ZILLER - Não eram do Partido, mas nós
os indicamos e eles aceitaram. Foi bom, porque o João
Vieira e o Fausto se davam bem. O João Vieira era mais
radical, o Fausto tinha mais jogo de cintura. O João era
mais duro, um tipo radical daqueles do P'1 esquerda mes-
mo. Depois, foi mudando, tanto que às vezes nem parti-
cipava das coisas: "Eu não, estou contra tudo! Sou um
anarquista e está acabado".
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Alguns zombam de mim porque digo que
não sou ateu. Ora, o Partido comunista
não foi criado para combatera idéia de
Deus, mas para socializar os meios de

produção e acabar com a miséria. O resto é
seqüência. iVão é nosso princípio acabar com
a idéia de Deus. Se Ele existe, quem somos
nós para liqüidd-Lo? Se não existe, que

bobagem é essa de estarmos lutando contra
uma coisa inexistente?
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EIA - Os católicos independentes também apoiaram es-

1	sas chapas.

ARMANDO ZILLER - Sem nenhuma distinção. Todo
'	 o mundo tem que estar presente, porque o banqueiro é

mais forte do que nós.

1-IA - Os católicos continuaram a trabalhar com vocês?

ARMANDO ZILLER - Estavam vendo que nós, comu-
nistas, éramos mais católicos que os outros, apesar de
não representarmos mais unidade. Então aquele
movimento anticomunista que havia no catolicismo foi
desaparecendo.

1-IA - Fm 1961 fez-se a composição de comunistas e1	católicos para a eleição de Antônio Faria Lopes.

ARMANDO ZILLER - Do Antônio Faria, não! - da1	chapa que fizemos em conjunto. Tínhamos prestígio su-
ficiente para isso.

HA - Quem indicou o Faria foi o senhor?

ARMANDO ZJLLER - Fui eu. O Faria veio do Sul e
me procurou, porque o Belato, OU alguém lá do banco,
falou com ele qualquer coisa. Na realidade, um sujeito
sério, que não era do Partido, ampliava mais, tornava as
coisas mais fáceis.

1-IA - Aí, fizeram a aliança?

ARMANDO ZILLER - Pode ser chamada assim. "Você
acha que é pecado fazer chapa conosco?". Depois, vie-
ram outras pessoas que também ajudaram. Não sei se o
Padre [,age',",' já estava numa situação de ter pelos co-
munistas uma certa simpatia, compreender melhor
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quem eram. Muitos deles só eram contra os comunistas
porque não sabiam o que éramos. O padre William, por
exemplo, nos combatia, mas depois mudou, quando viu
como éramos.

Em Sete Lagoas, quase me jogaram dentro da uma lagoa
daquelas quando fui fazer comício pelo Partido Comunis-
ta /risos]. E o Padre Amato (na realidade, não sei como
se chamava), depois de me conhecer, disse: "Mas os
comunistas são assim?". Você imagina: ele era padre lá
em Sete Lagoas e foi como membro de um círculo operá-
rio católico participar de um congresso de trabalhadores!
Valia tudo!

1-IA - E essa atuação conjunta - Antônio Faria no sindica-
to e o senhor na federação?

ARMANDO ZILLER - Foi ótima. Trabalhamos sempre
muito bem, e não só com o Faria. Juntamos todos, por-
que aí também já era época do Papa João XXIII e a Igre-
ja tomou outra atitude. Depois veio o dom Montini, com
o nome de Paulo VI, que era da mesma escola do João
XXIII. Então, ficou muito fácil. Não fazíamos safadeza
com os católicos, quer dizer, não levávamos nada para a
assembléia sem dizer primeiro: "Vocês estão de acordo?"
A vontade da assembléia era soberana.

O Faria foi um bom presidente. Nós trabalhamos com
ele, procurando ajudar. As campanhas, os planos, tudo era
feito em conjunto, tanto para Belo Horizonte como para
o interior. De maneira que o Faria admitia que eu falasse
na assembléia em nome do sindicato, e nós admitíamos
que ele fosse para o interior fazer campanha salarial nos
sindicatos de bancários. A unidade era uma beleza! A única
torça que tiveram contra nós liii mesmo o golpe.

HA - Segundo a imprensa da época, os congressos regio-
nais sindicais que houve foram significativos. Qual a im-
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portância desses Congressos para a organização do movi-
mento sindical em Minas Gerais?

ARMANDO ZILLER - Ah, foi muito importante. Pri-
meiro, por causa da unidade, estabelecida na base. Fazí-
amos congressos nacionais todo ano, no Rio, São Paulo e
tal. Então, foi se estabelecendo o que era proibido por
lei. Sem combater a lei, o Governo, nem coisa nenhuma,
fomos fazendo, como se fôssemos bobos. "Não sabíamos
que isso era contra a lei. Estamos apoiando o Getúlio,
isso e aquilo. O que é contra a lei?!". E chamávamos o
Jango para presidir o congresso /risos]. Ele ajudou mui-
to, mesmo sem querer, fazendo a campanha dele, que
sempre fez sua política toda no lombo dos sindicatos. Mas
os sindicatos tiravam proveito disso. Claro, não tiramos
proveito pessoal, mas para a classe trabalhadora. Outros
ganharam muitos cargos, muita coisa.

Agora, o que houve aqui em Minas foi o seguinte. DesdeI	o congresso de São João DeI Rei, a que compareceu o
padre Amato, que ele disse: "Os comunistas não são o
que a gente pensava...". E passou a ser amigo da gente.I	Nessa campanha toda, o Faria foi a pontinha do fio da
meada que pudemos puxar, porque os outros todos esta-
vam já comprometidos pelo passado. De maneira que foiI fácil. Veio então o padre Amato, o padre Lage, o padre
William, o padre Paulo Fernandes, que está aqui até hoje
e que foi assessor da JOC".1
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Antes o problema nem era JOC, eram os Círculos Operá-
rios. Uma coisa imbecil! Três, quatro pessoas se reuniam
na sacristia com o padre, faziam a ata e estava fundado o
Círculo Operário do Santo Antônio - presidente: Fulano;
secretário: Beltrano; tesoureiro: Cicrano. E o padre dan-
do assistência, ajuda em dinheiro. Participavam patrões e
empregados. E iam para os nossos congressos, represen-
tando o Círculo Operário. Então, foi fácil mostrar para
eles: "Isso é uma pouca vergonha!". E nem os patrões
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puderam defender. 1)efendcram, porque era obrigação.
Mas lhes caíram as calças.

Então as coisas foram assim, para a frente. Fomos subin-
do com a unidade, mas sem cantar vitória.

LF - No 5° Congresso do PCB, em agosto de 1960, defi-
niu-se a ruptura com o grupo chamado de "estalinista":
João Amazonas, Diógenes Arruda, Pedro Pomar e outros,
o que resultaria na criação de um novo Partido, o PC do
B. Como o senhor viu a criação desse novo Partido? Em
que ele se distingue do PCB?

ARMANDO ZILLER - É muito difícil responder a essa
pergunta. Meu Deus do céu! Como diz o outro: não é a
pergunta que está me encabulando, é a resposta /risos].
Hoje, vejo aquilo como uma criancice nossa. Mas dizer
isso é problemático, porque o Prestes, infelizmente, já
não está aí entre nós e fica difícil ficarmos falando sobre
uma coisa que ele não pode esclarecer. Não quero, abso-
lutamente... Como é que se diz?

LF - Levantar falso testemunho.

ARMANDO ZILLER - Ainda mais que ele não pode
responder. Seria uma covardia. [)o meu ponto de vista, já
que o assunto não foi discutido com ninguém, isso ficou
assim "in", nulo sobre nulo, não foi muito glasnosi. Como
é que pessoas inteligentes poderiam pensar que o inimi-
go, as classes dominantes, estariam contra nós, nos per-
seguindo, ou coisa que o valha, por causa do nosso
nome?!" Isso lembra aquele procurador, Alceu Barbedo,
de quem nunca mais se falou. Ele inventou que o Partido
Comunista não era um partido nacional, mas estrangeiro,
pois em cada país é acrescida ao nome uma expressão
restritiva: Partido Comunista dos Estados Unidos, Partido
Comunista do Brasil, Partido Comunista da 1z.ue/a... -
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como se cm cada país houvesse apenas uma seção doI mesmo Partido. Porque tivemos, antigamente, na Inter-
nacional Comunista, a seção da América Latina, com o
respectivo secretariado, e em cada país havia: PartidoI	Comunista do Brasil, Seção da Internacional Comunista
no Brasil, etc.

Mas o nosso partido já estava muito bem caracterizado
como partido independente, ainda que a gente tivesse
muitos laços, porque o ponto de vista filosófico e ideoló-
gico era o mesmo - a luta de classe como motor da histó-
ria, coisa do Marx. Nessa base, estávamos de acordo. Ora,
nessa base, também as igrejas, as religiões são internaci-
onais. Mas as religiões não prejudicam, porque elas vêm
para garantir melhor a situação social existente, enquan-
to um partido comunista vem para ver se modifica essa
situação. Aí é que está o problema. E pensávamos - sei lá
se estávamos pensando, já que nem tão idiotas nós sería-
mos, ou tão focas - que era por causa do nome! O grande
argumento do Barbedo era o nome. Então, dizíamos, va-
mos mudar para Partido Comunista Brasileiro...

O Barão de Itararé estava muito mais a par dessa coisa.1	Assim, ele propunha: em vez de Estrada de Ferro Cen-
tral do Brasil, Estrada de Ferro Central Brasileira. Esta-
dos Unidos do Brasil? Não, senhor! Estados Unidos Bra-
sileiros, senão fica parecendo que o Brasil é dos Estados
Unidos... [risos]

Algumas pessoas acharam que aquilo só ia dar confusão,
porque o povo não ia ficar sabendo qual a diferença entre
Partido Comunista Brasileiro e Partido Comunista do Bra-
sil. O que é que há? Não há diferença nenhuma. A dife-
rença é grande até, mas ninguém falou em estalinismo,
nisso ou naquilo. Falou-se só na facilidade de reconheci-
mento de registro do Partido.

Na verdade, havia divergência de fundo, ligada um pou-
co à questão do 200 Congresso, com a qual muitos não
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concordavam, O problema era admitir que propostas fei-
tas por Kruschcv continham muito mais sabedoria do que
as atuais, porque falou em duas ou três coisas e deixou a
coisa rolar, não ficou falando toda hora. E os nossos ami-
gos tinham a idéia de fazer uma revolução, tomar o poder
de uma maneira mais incisiva. A luta devia ser mais fir-
me. Para eles, nós fritávamos bolinhos, ou coisa assim -
essa foi urna das expressões que usaram contra nós na
ocasião, um pouco desairosas, mas não tão fora da verda-
de, apesar de não nos agradarem. Mas foi isso, junto com
a teimosia do velho Prestes, que levou à divisão. Pois ele
mesmo reconhecia que era teimoso. Além disso, era um
comandante militar cônscio de grandes feitos no campo
da luta, aquela história do menino de vinte e poucos anos
que saiu por aí com o Siqueira Campos. Este, eu acho,
sob certos aspectos, até superior ao Prestes, mas não sob
o ponto de vista político propriamente. O Prestes era mais
capaz, mas o Siqueira era um homem que não era brinca-
deira, não.

Nós acabamos com o Partido por votação, porque o
Prestes e a direção estavam - ggggrrrrrr!!!! - e isso era
uma coisa que já vinha de muito tempo, as divergências
do Amazonas e outros companheiros - Grahois'85,
Lincoln'86 ... O Diógenes Arruda não era tanto: era mais
para ver se chegávamos a um termo comum, não para a
divisão.

(Esta é mais ou menos a minha posição hoje"': podemos
continuar a discutir, mas não devemos dividir. Eles não:
parece que ninguém quer discutir propriamente, quer di-
vidir mesmo. 1-lá também o negócio do carreirismo. Não
sei se vale a pena dizer isso, mas acho que não estou tão
longe da verdade - há muita gente que pensa assim tam-
bém. O carreirismo empolga. E como diz o caboclo: "Me-
lhor ser cabeça de formiga do que rabo de elefante". O
sujeito quer mandar, quer ter algum trono, ser a primeira
pessoa e está acabado. Isso, para mim. influi. Ainda mais
assim cm um regime legal, democrático e constitucional,
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com a Câmara, o Congresso e tudo o mais funcionando.I O sujeito lá no Congresso olha o jornal, vê o próprio re-
trato, sendo chefe da coisa, presidente do negócio - tudo
isso influi demais. Mais do que isso: está com a carteiraI	recheada, que, na verdade, os salários estão acima do que
se poderia tolerar...)

Agora, depois disso tudo, não houve mais recuperação:
os meninos saíram e convocaram um congresso extraor-
dinário e fundaram o PC do B. E ainda disseram: "Quem
está mudando o nome do Partido não somos nós,
são vocês. Estamos com o mesmo nome de antes -
Partido Comunista do Brasil. Vocês é que mudaram para
Partido Comunista Brasileiro, que é outro partido". Di-
zem também que são eles os fundadores, de 1922. E nós
Ficamos naquele troço... Foi uma mancada dessas assim
que nem deu para a gente se envergonhar, pois acho que
não chegamos a calcular a profundidade da bobagem
que fizemos.

E agora estamos nessa aí. Vamos ver que nome vão in-
ventar, porque há divisão.

LIA - E a linha seguida pelo PC do 13?

ARMANDO ZILLER - A linha seguida por eles é mais
firme do ponto de vista doutrinário, mais conseqüente -
de esquerda mais sólida. Estávamos no sentido de ficar
mais com a solução legal ou democrática, liberal, pela
maioria, sem derramamento de sangue, sem luta armada.
E eles se inclinando mais pela solução de vanguarda. "Isso
aí não está bom: não vão deixar a gente tomar o poder
pela maioria. Temos, pois, que nos preparar para qual-
quer tipo de luta. Não queremos a luta armada, porque
somos nós que vamos morrer, mas não vamos deixar de
lutar se essa for a única saída. Mas quem determina isso
não somos nós, é a burguesia, que fecha o funil de tal
sorte que só nos resta a luta armada. Se tivermos força,
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vamos a ela". Aliás, isso está mais dentro dos princípios
revolucionários.

A questão é que, quando se chega a um ponto desse, não
se recua. Todo o mundo pensa que tem força para avan-
çar e derrubar o inimigo. Isso já tentamos aqui váriasve-
zes - 1935 foi uma delas, e sem apoio do povo. Para você
ver como é que estávamos por fora do negócio...

HA - E como ficaram as relações internacionais dos dois
partidos?

ARNIAND() ZILLER - Bom, ficamos com as relações
internacionais. Quer dizer, as relações que tínhamos es-
tavam COflOSCO, o Departamento Internacional do Parti-
do, por exemplo. O Prestes continuou o presidente. Daí,
quem detinha as relações não só com a União Soviética,
mas com os partidos dos outros países, éramos nós. Hou-
ve ruptura com a China, devido ao seu rompimento com
a União Soviética. Tal fato deu mão forte ao pessoal que
estava fazendo a divisão aqui, porque pôde ter um apoio
não só da Albânia, como também da China. E foi engra-
çado, porque depois as duas brigaram e eles ficaram com
a Albânia, porque parecia a eles que ela estava mais fir-
me na linha de lutapara derrubar o capkalisino.

Agora, o Partido querendo ser social-democracia, não tem
jeito. Nunca houve um partido da social-democracia que
tivesse pressa de mudar o regime. Nós já estamos nisso
aqui. Os sindicatos que me desculpem, mas... Nós vamos
falar sobre isso depois, não é?...

LF - Entre 1962 e 1964, o PCB participou da criação do
CGT - Comando Geral dos Trabalhadores - e de várias
iniciativas populares. Não havia nenhuma expectativa
nesse período quanto ao golpe militar de 1964? Como o
PCB reagiu frente às marchas da "Família, com Deus.
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pela 1 ibcrdadc"? O que o senhor fazia quando aconte-
ceu o 31 de março de 1964?

ARMANDO ZILLER - Essa última pergunta é a mais
fácil de responder...

Expectativa de golpe, acho que havia. Mesmo dentro da
nossa doutrina, do nosso modo de encarar a história como
urna ciência, corno luta de classe, eu propriamente e mui-
tos outros não podíamos compreender que o imperialis-
um americano ou outro qualquer fosse abandonar um pre-
sunto destes - vocês já notaram que a forma do Brasil
lembra um presunto? Como dizia um senador lá: "Nós
ternos bons dentes, e o Brasil é um bom presunto". En-
tão como, de uma hora para outra, iam abandonar a luta
pela posse do Brasil, permitir mudanças pelo voto? Ainda
mais em um País com analfabetos, pessoas que estavam
em grande parte alienadas dessa luta, nem sabendo o que
é imperialismo, nem coisa nenhuma. (Não explicávamos
direito também! Não tínhamos capacidade para isso, pois
desconhecíamos o assunto).

É impossível pensar que o imperialismo, toda aquela for-
ça adquirida depois da guerra, juntando todas as facções
capitalistas do mundo, iria permitir que o Brasil pendesse
para o outro lado. O próprio Nixon disse, há pouco: "Para
onde vai o Brasil, vai a América Latina". Como era possí-
vel pensar que o imperialismo fosse permitir que o socia-
lismo dominasse o Brasil? E pacificamente?! Era uma
coisa que entrava pelos olhos. Aí vem aquele negócio: a
conjuntura internacional é que vai decidir. Mas a questão
é que não sabemos e nem há balança suficiente para pe-
sar a conjuntura internacional [,risos]. E não se sabe até
qtic ponto alguém é aliado numa luta dessas. Temos alia-
dos no campo para a reforma agrária, mesmo no capitalis-
mo, porque o capitalismo mais avançado necessita dela,
por causa dos mercados. Mas, uma vez conseguida a re-
forma agrária, esse capitalismo não vai nos acompanhar
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para o socialismo. Dali para diante, é nosso inimigo. En-
tão, a coisa se modifica muito. Com esse negócio de de-
mocracia participativa, então, está havendo uma porção
de mudanças. "Vocês não estão muito de acordo com essa
participação do povo lá dentro, não?". "Não, espera, vol-
ta aí. Daqui para diante somos nós, pois isso está virando
uma baderna danada". Era possível prever o golpe den-
tro de pouco tempo, já que eles não agüentam mudanças
que modifiquem posições já conquistadas, que dominam
e que procuram consolidar.

De repente, as análises que fazíamos eram justas, porque
havia o movimento operário se organizando, no campo
também se organizavam. Marchava-se para uma aliança
operário-camponesa, que era a base de uma aliança pro-
priamente revolucionária. Mas as coisas estavam no co-
meço, e o camponês não sabia até que ponto ia aquilo.
Não era um movimento organizado, com substância. A
preocupação do Marx de, em todo lugar que chegava,
montar uma escola e começar a ensinar os líderes operá-
rios - economia política, mais-valia, isso e aquilo - , fazia
com que o operário ficasse sabendo como era roubado e
assim podia ter consciência de classe para lutar melhor.
Mas na base da utopia, do bom sentimento, sem a ciên-
cia, não se vai para a frente. Porque as nossas revoluções
são na base do bom sentimento. São boas, mas só vão até
um certo ponto. Ninguém quer jogar a vida: quer melhorá-
la. Querer jogar a vida é outra coisa.

LF - Quando veio o golpe, o senhor estava fazendo o
quê?

ARMANDO ZILLER - Estava na Europa, numa reu-
nião do comitê político da Federação Sindical Mundial,
do qual eu era membro.

O movimento sindical brasileiro, oficialmente, não podia
participar desse comitê, porque precisava de uma autori-
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zação do Congresso Nacional, que não a fornecia. Auto-
rizou a CNTI, que foi se ligar à CISL - Confederação
Internacional de Sindicatos Livres, aquela central sindi-
cal dos Estados Unidos e do mundo capitalista ocidental,
mais o Japão. Mas fomos assim mesmo.

Na nossa categoria tínhamos a direção, e resolvemos apoi-
ar, como bancários, a Federação Sindical Mundial. Rece-
bemos convite, fomos lá e assistimos à fundação. E ou-
tros também: os da Light do Rio, os da construção civil
de Juiz de Fora, os dos tecelões de São Paulo...

Ofereceram um lugar ao Brasil, e eu disse: "Podemos
aceitar,o Governo brasileiro pode até tolerar a gente,
mas não posso falar oficialmente em nome do movimen-
to operário e sindical brasileiro, só cm nome da minha
confederação de bancários, de quem recebi autorização".
Aceitei, nessas condições. Para eles era importante, já
que um país como o Brasil não podia ficar ausente daque-
la federação, e a nossa participação não podia ser platôni-
ca, para inglês ver, tinha de ter alguma atuação. Além do
mais, como a Federação Sindical Mundial tinha um pro-
grama que era justamente o que os nossos congressos
aqui aprovavam, não havia muita diferença. Estávamos
mais perto dela que da CISL.

LF - Quando o senhor foi para lá?

ARMANDO ZILLER - ELI estava no Rio, e havia uma
agitação muito grande. Naquela noite houve o célebre
comício do 13 de março, na Central do Brasil, por onde
todo o mundo tinha que passar para pegar o trem.

O João Goulart foi lá e fez um discurso. Se lhe dessem
uma bandeira vermelha, ele ia embora com aquilo...
/risüsj Estava entusiasmado, porque sentia falta de apoio
do seu lado. E quanto mais ele avançava do lado do povo,
mais falta de apoio sentia das classes dominantes e dos
altos comandos das Forças Armadas.
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Eu ia embarcar naquele dia, mas me avisaram lá na
casa da minha filha que o avião escava atrasado por
causa de tempestades no sul. Todos os aviões esta-
vam retidos em Montevidéu e Buenos Aires, "esperando
o tempo melhorar". Estavam era com medo do comí-
cio, porque a idéia, nos outros países, era de que
havia um clima de revolta e de que podia surgir uma guer-
ra civil no Brasil. Os aviões não estavam querendo
sair porque iam chegar no Rio de Janeiro e ficar retidos.
Então, as embaixadas, ou quem fosse, estavam esperando
passar a tempestade. E a tempestade custou a passar...

O comício estava marcado para seis e meia, sete horas.
Fiquei esperando um aviso da companhia. A gente esta-
va ali no centro, no sindicato dos bancários, vendo o que
fazer, quando o pessoal me disse: "Você vai viajar logo
em seguida. E bom você sair daqui e ir para o Galeão. Se
houver qualquer coisa você pega um avião e vai para a
Europa".

Quando o comício acabou, saí. Não houve nada, rodo
o mundo voltou para casa e os aviões vieram. Acabou-se
a tempestade em Montevidéu e Buenos Aires e
choveu avião, um atrás do outro... Eu peguei o meu,
da KI,M, e fui.

EIA - O pessoal do PCB também estava preocupado com
o comício?

ARMANDO ZILLER - Nós? Não acredito que o nosso
pessoal estivesse preocupado, porque tinha uma confian-
ça muito grande no Goulart, as Forças Armadas estavam
com ele... E o Ministro da Guerra, quem era? Logo, logo,
foi operado de apendicite' 8 e entrou um outro no lugar
dele, aquela coisa toda. Uma infantilidade tremenda!

Nisso o Prestes tinha alguma culpa, porque acreditava
muito nele mesmo, por causa do seu passado e do carisma
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que ele tinha. É bom que os outros acreditem TiO carisma,
mas o próprio carismático, não...

E depois, pelo que se sabe, gastaram muito dinheiro
para levar gente para o Rio. [m trem especial saiu
daqui, organizado pelo Ministério do Trabalho, para
levar os operários que quisessem ir. Saíam trens especiais
de São Paulo, do Espirito Santo, de Campos, etc.
A ordem era organizar trens especiais, pois todo o siste-
ma ferroviário era do Governo. Veja você a vantagem de
mandar nessa gente...

LF - Como foi que o senhor recebeu a notícia do golpe?

ARNIANDO ZILLER - Na Europa, onde circulavam
mais notícias do que aqui, a gente estava sabendo que ia
haver qualquer coisa, todos os jornais já estavam publi-
cando. Eu mesmo achava muito estranho que aquilo tudo
estivesse acontecendo e o Governo não tentasse segu-
rar, e nós também não tentássemos parar um pouco esse
negócio. Mas não era assim tão fácil. O comício já não
parecia aquela coisa retumbante que estávamos pensan-
do. E esse negócio de levar gente de trem, qualquer um
faz. O Hitler levava muito mais gente. E o Mussolini fa-
zia manifestações muito maiores do que as nossas.

Nós ficamos vendo a crise se avolumando. De longe é
mais fácil perceber a coisa crescendo, como uma bomba
atômica, do que de dentro.

Antes de viajar, antes mesmo do comício do dia 13, quan-
do participei de algumas reuniões do CGT, fiquei apavo-
rado com as lutas que havia. O Riani era um bom presi-
dente, porque era muito sério, e sofreu um bocado por
causa disso. Não é comunista, era até compadre do Jango,
a quem costumava dizer: "Olha, gosto muito de você,
mas tenho que obedecer às decisões da CGT, porque sou
seu presidente". Sempre teve essa coragem, era um su-
jeito formidável.
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O Giocondo disse: "Lá em ilíinas estão
achando que um bom candidato seria o

Zilier O que éque você acha?". Falei: "Eu
não aceito. Serei candidato do Partido

Comunista Brasileiro, pois fui deputado
pela nossa legenda e eu sou é comunista.
Não vou enganar o povo, passando para
outro partido, sóporquefica mais fácil.

Não dou para isso. O povo tem que conhecer
a minha cara verdadeira. Como Partido

('omunista eu aceito; em outro, não ".
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Numa das reuniões estive com o Santiago Dantas, que já
conhecia da política cm Minas. Era o único sujeito sensa-
to que havia no meio daquilo tudo. Tinha muita clareza
sobre o que estava acontecendo e sobre as coisas que
podiam acontecer, por isso arquitetou uma ampla aliança
para isolar o que havia de pior naquela turma da UDN:
Lacerda e tudo. O resto tinha que passar para o seu lado,
até o próprio Amaral Peixoto, do PSD.

Então veio a nossa turma de esquerda: "(;gggrrrr!!! Não!
PSD?! Não é possível! Como é que vou subir cm um pa-
lanque com o Amaral Peixoto?! Ggggrrrr!!! Nós vamos é
ganhar essa batalha". Ocorre que, se o PSD estivesse
conosco, todos no interior viriam nos apoiar. Depois seria
outro assunto, para ver quem é que teria a hegemonia.

O Santiago Dantas sofreu. O Brizola era quem mais o
combatia. Havia desenhos da época que pintavam o San-
tiago Dantas como uma bailarina de saiote! Aquele ho-
mem gordo, aquela coisa... Zombaram muito dele. O
Brizola era um analfabeto perto do Santiago. Não sei se
hoje ele reconhece isso. Nem mesmo o Prestes estava
vendo outra saída, além daquela apontada pelo Santiago.

O resultado é que aquela frente única para enfrentar e
derrotar os inimigos do Goulart e do progresso sindi-
cal não se compôs, não reuniu forças suficientes. As for-
ças estavam perdidas e muito divididas. Mesmo nosso
grupo estava muito dividido, porque ninguém queria... -
essas coisas de puritanos. Na política, o sujeito não pode
sentir náusea. As vezes, temos de nos servir do inimigo,
porque ele é mais útil do que o amigo, que às vezes pode
estar atrapalhando. Você não pode é ficar iludido por nin-
gu é m.

HA - E então veio o golpe...

ARMANDO ZILLER - Quando houve o golpe aqui, eu
estava lá. Começamos a notar que as rádios da França e
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da Itália estavam dando a notícia em plena Semana San-
ta, que foi quando começou o movimento, passeata na
Avenida Getúlio Vargas, tomada do sindicato... Pensava
lá comigo: "O negócio está muito sério, não pode ser as-
sim. Estão dando saltos muito grandes". Porque nas capi-
tais tínhamos mais condições, mas o Brasil é muito gran-
de. Esse negócio de "o pessoal do interior vem depois"
não funciona. É aquilo que o Lênin já falava em 1917.

LF - O senhor recebeu alguma orientação do Partido no
exterior?

ARMANDO ZILLER - Nem havia como receber. Eu
estava em Sófia, na Bulgária, porque a reunião se realiza-
va cada vez em um país diferente. A gente recebia notí-
cias pelo rádio, mas comunicação direta não tinha. Não
tínhamos nada o que fazer. Ficamos ouvindo rádio para
ver no que dava.

Era Semana Santa e achávamos não ser possível que, no
Brasil, se fosse fazer alguma coisa quando todo o mundo
estava rezando... frisos! Pois os marinheiros saíram
em passeata pela avenida Getúlio Vargas, cantando. Em
outras épocas, não podíamos nem assobiar, nem cantar.
Era tudo silêncio. Naquele tempo casa de diversão não
funcionava na sexta-feira. E foi nesse dia que fizeram
aquela esbórnia toda. O velho João Cândido, que fez a
revolta de 1922, não participou. E disse para eles: "Esse
negócio não está certo. Revolta de marinheiro é no mar.
Sair do barco para fazer revolta em terra firme, no terreno
do inimigo, não dá". O homem sabia mais do que nós todos.

lF - Por que o senhor decidiu ficar na Europa?

ARMANDO ZllÃER - Bom, aí não pude voltar. A dire-
ção da Confederação Nacional dos Bancários estava toda
detida ou escondida, havia ordem de prisão contra todas
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as direções que estavam apoiando o Jango. Eu também
já estava com ordem de prisão e o pessoal disse: "Vai
ficando por aí, senão você chega aqui e vai preso".

Aí, voltei para Praga, onde estava a sede da FSM, e fi-
quei lá. Por ser membro da sua direção, a FSM tinha a
obrigação de me manter.

LF - O senhor foi sozinho ou sua esposa foi também?

ARNIANDO ZILLER - Fui sozinho. A Filomena não
era da direção, nem nada. Ela só foi para lá um ano de-
pois, quando eu sentia que estava meio doente, e sozi-
nho, e verifiquei que ia ficar mais tempo. Seria necessá-
rio que eu ficasse lá, para ajudar melhor na solidariedade
do movimento sindical, pois havia muita gente na cadeia.

HA - Foi fácil a Dona Filomena ir para lá?

ARMANDO ZILLER - Foi normal, completamente
legal. Naquele tempo a SAS tinha uma linha que fazia
escala no Rio e em Praga. Ela chegou em Praga em um
avião da SAS, tudo direitinho.

6C A 1 1  Í TI 1,0

LF - Como era a sua vida em Praga? O que o senhor
fazia?

ARMANDO ZILLER - Eu ia para a sede da Federação
e trabalhava no departamento da América Latina. Ali a
gente tinha acesso a estudos sobre vários países, sobre o
movimento sindical, de modo que acompanhávamos o mo-
vimento do Brasil como podíamos. E havia as notícias
que vinham da América Latina, especialmente da Argen-
tina, do Uruguai e do Chile, bem como dos Estados Uni-
dos, onde havia um movimento ligado à FSM.
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Eu queria vir para cá, mas a coisa estava piorando e não
foi possível. Por outro lado, o pessoal aqui precisava de
uma pessoa que ficasse lá, para servir de ligação na FSNI.
Mandávamos informações para cá e daqui nos mandavam
notícias que interessava difundir lá. Prestávamos uma
espécie de apoio, solidariedade, para mostrar o que havia
de verdade no Brasil e as necessidades que nós tínha-
mos. A maior parte dos quadros dirigentes sindicais tinha
perdido o emprego e estava na cadeia.

Os dirigentes da FSM mandaram uma comissão com gente
da França, da Itália e de outros países com os quais o
Brasil tinha boas relações diplomáticas, com passaporte,
entrada livre e tudo. Vieram advogados para ver o que
era possível fazer. A FSM mandou dinheiro, ajuda para as
famílias dos sindicalistas que estavam detidos por causa
da revolução... Arrrggghhh!!!

LF - Falar desse tema não é agradável para o senhor...

ARMANDO Z1IÃ.ER - Não, fiquei com raiva foi de cha-
mar o golpe de "revolução". Foi um golpe - muito sujo!
- que virou rotina com o tempo.

Eu fiz várias palestras lá acerca do Brasil. Não caí naque-
le xingatório, que não me parecia muito correto e
que não produzia bom resultado. Pelo contrário, os ban-
cários e outros aqui - o movimento - podiam sofrer por
eu ser um mau brasileiro lá. É muito fácil apresentar um
sujeito como traidor, não é? Quando o que se diz é
verdade, muito bem! - mas era preciso dar provas daqui-
lo que eu estava dizendo, porque havia mentira como
terra, para lá e para cá.

Trabalhei bastante. Viajava, ia a Genebra para as reuni-
ões anuais da OIT'89 , que contavam com a participação
de patrões, empregados e governo. A FSM Participava
dessas reuniões e eu ia, às vezes, não como diretor ou
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como representante, mas como membro da delegação. Ia1	principalmente para ter contato com os outros países re-
presentantes da América Latina. Alguns daqui eu vi lá,

I	como o Mota' 90 , que era presidente da Federação das
Indústrias de Minas Gerais. A OIT, aliás, atuou junto ao
Governo brasileiro no sentido de liberar os sindicalistas
que estavam presos sem acusação definida. Conseguimos1	alguma coisa, muito pouco.

Fui várias vezes a Paris para reuniões com a CGT fran-
cesa, que estava trabalhando muito bem. Mandou dele-
gação ao Brasil, para ver o que podia fazer pelo movi-
mento sindical brasileiro. Os italianos fizeram o mesmo.
Esse trabalho foi útil, mas eu era o único que estava do
lado de fora, tendo um cargo sindical, uma representação
dentro e fora do Brasil.

Eu participava também de reuniões do Partido do lado
de lá, umas duas ou três vezes cm Paris. Viajava por todo
lado.

HA - O senhor participou de alguma reunião pelo Parti-
do na então União Soviética ou em outro país do Leste
europeu?

ARMANDO ZILLER - Eu era membro do Comitê
Central do Partido Comunista Brasileiro e não podia
escamotear essa minha condição. Seria uma covardia.
No congresso, me mantiveram. E eu, sempre que podia,
defendia posições no sentido de dar liberdade ao
povo brasileiro.

LF - O senhor falava várias línguas?

ARMANDO ZILLER - No exterior, tive oportunidade
de ficar mais familiarizado com idiomas. Tive um bom
estudo no Gramherv. Conhecia mais ou menos bem o in-
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glês, por causa da convivência com os americanos e por
causa do seminário metodista. E os livros sobre teologia
cristã, protestante, eram quase todos estrangeiros. I)c
maneira que em inglês e francês eu ia bem.

Minha família é italiana, e eu, de tanto ler notícia de fute-
bol em jornais da Itália, fiquei bom no italiano. Eu gosta-
va de falar essa língua. E a própria literatura italiana meu
pai conhecia muito bem.

Espanhol, então, era canja - no Departamento da Améri-
ca Latina da FSM a maioria era de língua espanhola. Mas
a língua oficial da FSM era o francês. Os documentos em
torno dos quais você podia falar, discutir, eram todos re-
digidos nessa língua. Se você pegasse um documento em
russo - "A FSM disse isso" -, em seguida íamos conferir
a versão francesa, que era a oficial, elaborada pela dire-
ção. As outras eram traduções.

lIA - O senhor sabe russo também?

ARMANDO ZILLER - Não, mas se eu soubesse que ia
ficar dezesseis anos fora, teria estudado, não o russo pro-
priamente. Ia continuar com o alemão, do qual eu já tinha
alguma base quando o Hitler tomou o poder. Mas como
eu era jovem, e todo jovem é impetuoso, dono da bola,
mas também muito sectário, disse: "Não vou falar a lín-
gua que esse porco fala. Não vou estudar a língua desse
canalha". Enjoei - da gramática e de tudo aquilo. Uma
estupidez, porque eu queria saber o alemão. E uma lín-
gua formidável, do ponto de vista científico, cultural e
literário.

lF - O tcheco o senhor domina?

ARMANDO ZILUER - Não, tcheco é muito difícil, e
diferente do alemão. Sc tivesse que escolher, ficaria com
o alemão, porque o tcheco é uma língua falada somente
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por 14 ou 15 milhões de habitantes e nem cm toda a
Tchecoslováquia, porque na Eslováquia mesmo o que
existe é uma variação do tcheco. Mas ambas são muito
parecidas com o russo, porque são línguas eslavas. Nesse
grupo, você, conhecendo uma, entende todas. Por exem-
plo, o búlgaro fala quase como o russo. O búlgaro, o rus-
so, o eslovaco... (O romeno, não: é derivado do latim).
Uma coisa interessante. Eu só descobri isso muito mais
tarde, senão teria tido interesse, porque aí eu ficava pes-
cando tudo que os outros podiam falar.

LF - Quanto tempo o senhor ficou no exterior?

ARMANDO ZILLER - Fiquei fora do Brasil dezesseis
anos, de 1964 até maio de 1980. Nesse tempo, tentei
voltar ao Brasil, mas não consegui. Fiquei um pouco no
Chile, uns quatro meses, e depois fui para a Argentina,
onde fiquei uns quatro anos, um pouco legal, um pouco
assim... Na Argentina era fácil, porque ninguém sabia
quero eu era.

LF - A repressão não incomodou a sua família?

ARMANDO ZILLER - Incomodou, porque veio aqui,I vistoriou e levou uma porção de coisas. Até hoje sinto
falta de meu arquivo. Pensaram que havia algum plano
Cohen ou não sei o quê frisos!. Não havia nada disso.I Trataram bem a família, porque isso era o normal e por-
que o Magalhães Pinto, que era o governador, havia sido
meu colega bancário.

Durante dois anos de seu Governo, fui presidente
da Federação de Bancários e ligado ao pessoal católico
da JOC. Depois de muitos encontros, conseguimos que
ele se sentisse como governador de Minas, não dos ban-
queiros. Era governador do povo de Minas, e os bancári-
os são parte desse povo. Estávamos em luta e ele tinha
que ficar isento de partidarismos, o que era muito difícil,
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apesar de estar pensando cm ser Presidente da Repúbli-
ca. O pessoal dizia: "Agora estamos perdidos, que temos
um governador eleito e que é banqueiro". E um banqueiro
que foi bancário. Que coisa estranha!

HA - Quem foi para o exterior juntar-se ao senhor?

ARMANDO ZILLER - Só a Filomena.

LF - Em que ano o senhor foi para a Argentina?

ARMANDO ZILLER - Em 1972, quando eu tinha
pedido para voltar ao Brasil, que o negócio, lá já estava
bastante chato. Eu já estava lá há oito anos. E muito bom
viajar para fora do País, conhecer outros povos, outras
civilizações, mas não por tanto tempo assim. Você sente.
Sente até na própria alimentação, o que, evidentemente,
não é o mais importante.

1-IA - Dona Filomena esteve o tempo todo com o senhor?

ARMANDO ZILLER - Não, mandaram a Filomena no
ano seguinte.

HA - E ela ficou lá com o senhor?

ARMANDO ZILLER - Ficou, porque tive um enfarte -
em 1965, no ano seguinte à minha chegada. Lá não é
brinquedo, não. No primeiro inverno, a circulação se de-
bilita. Além do mais, a gente não toma muito cuidado,
quando é mais ou menos moço: eu tinha uns cinqüenta e
poucos anos. Depois, a alimentação, o stress, principal-
mente, e o que houve aqui no Brasil...

Eu podia ter-me aposentado pelo Banco do Brasil, pois já
tinha tempo. Os desgraçados me puseram na rua, com 30
anos e seis meses de casa, sem um tostão, sem coisa
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nenhuma. Ainda estou vendo como é possível entrar em
demanda com o banco, pois, como entrei várias vezes e
ganhei todas, não quero perder a última. Mas está um pou-
co difícil, por ora.

LF - O senhor teve esse enfarte, permaneceu lá por oito
anos e veio para a Argentina.

ARMANDO ZILLER - Em 1972 foi indicado um outro
para me substituir, e vim para a Argentina. Eu saí de lá
em 1972, vim pelo Pacífico e fiquei no Chile uns quatro
meses, preparando a minha passagem para a Argentina,
porque era muito difícil fazer a travessia diretamente, ti-
nha que passar por dois ou três países. Chegando à Ar-
gentina, o pessoal me conseguiu condições de permanên-
cia, porque havia interesse em que eu ficasse lá algum
tempo, estudando o momento político, pois eles estavam
em um processo democrático interessante, no tempo do
1 anusse"

Fiquei entusiasmado com o Lanusse, porque, conhecen-
do os nossos generais, vi que ele não era como os de-
mais. Era um homem muito culto, inteligente, e sabia o
valor que tinha o povo. Não se pode atuar e ignorar a
presença do povo, desconhecer o pensamento do povo e
o caminho que ele está querendo trilhar. Ele sabia con-
temporizar. Não teve mais nenhuma atuação desde que
conduziu a passagem para a democracia com muita habi-
lidade e firmeza, sem sobressaltos. Mesmo com aquela
questão do Perón' 92 - vai, não vai, só veio da Espanha
depois das eleições, quando o Cámpora tomou posse.
Foi urna eleição bonita, o Cámpora ganhou com pouco
mais da metade da votação.

LF - Na Argentina, o senhor teve algum tipo de traba-
lho, alguma função?

ARMANDO ZILLER - Eu ia ficar na Argentina um ano,
mais ou menos, para me adaptar e para despistar alguém,
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caso estivesse sendo seguido. E com isso eu precisava
ficar mais recolhido, o que não é difícil, porque Buenos
Aires é muito grande, parece que tem a quarta parte da
população argentina, uma coisa estúpida. Naquele tem-
po, era maior do que São Paulo. De maneira que era mui-
to fácil passar despercebido. A vida é intensa lá.

Eu trabalhava. Havia um conselho de defesa dos movi-
mentos nacionalistas de diversos países, era um momen-
to em que começava um surto de vitórias populares em
vários países, mas que nós - o movimento - não soube-
mos aproveitar. Conversei sobre isso com membros da
direção do Partido na Argentina e eles concordaram que
estava havendo boas possibilidade de avançar, mas era
preciso saber até onde e não perder de vista a necessida-
de de consolidar os avanços feitos. O Hitler nos deu uma
lição nesse sentido: no início, foi até Stalingrado; depois
que caiu, aquilo veio feito um castelo de cartas, caindo
tudo, até Berlim. E preciso ir avançando e consolidando
posições. Mas na América Latina não houve isso, sabem
por quê? já se chamava a Cordilheira dos Andes de "cor-
dilheira vermelha", porque o Chile estava com Allendc,
na Argentina o peronismo estava subindo, a Bolívia subiu
também, fez uma revolução até bonita - chegaram a cha-
mar de sovietes aquilo lá, com o General Torres' 94 , que
depois foi assassinado; no Peru, veio o Alvarado' 95 ... Tudo
o que havia de comum era a luta contra o imperialismo
americano. Desde o Chile, o movimento foi subindo, su-
bindo... A Colômbia estava progredindo nesse sentido, e
a Venezuela... No Panamá, apareceu logo depois o
Torrijos'96 , que eles tiveram que matar. Foram matando
todo esse povo: Allende. Torres, Torrijos e mais quem
aparecesse. Não dormiam e liquidavam mesmo, sem con-
versa, como se não fossem todos cristãos.

LF - O senhor fazia o quê, nesse comitê, na Argentina?

ARMANDO ZILLER - Eu fazia traduções para os jor-
nais deles do que acontecia no Brasil e mandava matérias
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para o Brasil também. É uma coisa interessante: nós, no
Brasil, em geral, compreendemos bem o Espanhol e até
o escrevemos e falamos, mas eles não estudam, não se
esforçam para aprender o Português. A gente fala e eles
não entendem nada, o que parece até impossível.

LI' - O senhor pensava em retornar ao Brasil. Como era
esse processo?

I	ARMANDO ZILLER - O retorno ao Brasil estava na
dependência dos meus amigos daqui. isto é, do Partido,
para falar com franqueza. Precisavam preparar a minhaI	entrada, porque eu estava condenado a trinta anos de
cadeia - julgado à revelia. Eu sei que é uma coisa... - eu
ia dizer "estúpida", mas não convém. Aí, já estou me-
xendo cm uma área mais esclarecida. Mas para o Prestes
(leram dezessete anos! Quer dizer, não havia critério ne-
nhum. Não sei se há agora.

LF - O senhor teve que esperar a anistia para retornar?

ARMANDO ZILLER - Não, porque estavam tendo di-
ficuldades. Na Argentina também estava piorando. Com
a morte do Perón, Dona Estela não tinha experiência su-
ficiente para dirigir o país e tinha uma assessoria de direi-
ta, muito perigosa até. Morreu muita gente. A direita foi
tomando conta da Argentina e matando todos os peronistas
de esquerda que pegou. Não teve a menor contempla-
ção. Foi um tempo muito quente. O pessoal achou que o
melhor era eu sair da Argentina, porque estava se criando
uma situação na qual não podia nem me locomover. Vir
para o Brasil, não havia possibilidades, porque aqui esta-
va piorando. Então, voltei para a Europa, pelo Pacífico
de novo...

LF - Para Praga, outra vez?
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ARMANDO ZTLLER - Fui para Praga em 1976, para a
FSM, porque continuava com aquele cargo - de três em
três anos, a gente se reunia, e de vez em quando havia
correspondência. Fiquei por lá, trabalhando, até 1980,
quando senti que o Brasil ia melhorando...

Quando o Geisel foi indicado candidato a Presidente da
República, pelas Forças Armadas, senti o seu discurso um
pouco diferente dos anteriores. Uma ou duas frases me
chamaram a atenção, principalmente quando falou nas
empresas multinacionais. Foi a primeira vez que um des-
ses homens aí da política falava sobre a situação econô-
mica brasileira, se referindo a empresas multinacionais,
da maneira como o Geisel se referiu. E senti que ele ti-
nha tato. Apesar de ser militar, não era um desses tipos
não - sabia o que estava fazendo. Ele dizia o seguinte -
tenho esse discurso aí até hoje, trouxe-o comigo: "E quan-
to às empresas multinacionais..." - eu falo transnacionais,
mas ele falou multinacionais - "...não se sabe se são um
bem ou um mal". Pensei comigo: "Isso é novo!. Porque
até agora só falaram bem desse troço". Pela primeira vez
alguém pôs em dúvida se as transnacionais mereciam o
apoio do Governo.

Eu pensei: "Esse cabra tem qualquer coisa. Pode ser
que vá para frente". Dito e feito. O velho Geisel, depois
que foi Presidente, disse: "Eu vou receber o Gover-
no assim, mas o entregarei em regime democrático.
A transição tem de ser lenta e gradual". E ele estava
certo. Na história, você faz um negócio aos trancos e
barrancos e depois tem de recuar. Os outros perdem
em um momento, mas recompõem as forças e vol-
tam. Foi o que aconteceu na América Latina, onde
a Cordilheira dos Andes já era considerada vermelha
e, de repente, começaram a liquidar um por um os fo-
cos de poder. Fomos perdendo tudo, acabou pior do
que antes.
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1 LF - Da Europa, o senhor já percebia alguma movimen-

tação no Brasil em torno da anistia?

ARMANDO ZILLER - Já. Na FSM assinávamos o for-1 eia/do Brasil, porque era o que trazia mais notícias. Hou-
ve um tempo em que assinávamos o correio da Manhã
também, mas não podíamos assinar dois jornais, pois era1	muito caro, eram remetidos por via aérea. E havia gente
aqui (l1C nos mamandavam.

HA - O senhor teve notícia, à época, da guerrilha do
Araguaia? Como o senhor avaliava esses fatos?

ARMANDO ZILLER - O que a gente sabia do que se
passava na cozinha desse pessoal era pouco. Sabíamos
que havia o movimento, que o PC do B estava mais ou
menos apoiando e tudo, mas havia aquela divisão no
Partido, e o pessoal que passava por lá, sendo do PC do
13, falava conosco só alguma coisa, para um lado e para
O outro.

O Araguaia foi um movimento mais ou menos sério,
melhor preparado que os outros, como aquele que
surgiu no Rio Grande do Sul e foi avançando sobre Santa
Catarina, até que foi cercado... Era chefiado pelo
Coronel... Como é que se chama? Ele ainda é vivo.
Sofreu como o diabo depois que pegaram o seu grupo'97...
O movimento não teve longa duração, era ligado
ao I3rizola (isso é o que o coronel dizia, embora o Bri-
zola, mais tarde, dissesse que não tinha nada com ele).
O coronel apanhou muito e íicrni chateado com o Brizola.
Não sei quem é que tinha razão. Agora, também,
não interessa muito estar falando nisso, porque as
posições são diferentes e nós não vamos trabalhar a
favor da reação, querendo destruir o Brizola. Tem
gente aí que está querendo destruí-lo, falando o diabo
dele.
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Quando houve aquele movimento do
sindicato Solidariedade, na Polônia,
alguém alertou: "1'2imos tomar muito

cuidado com os russos, senão daqui a pouco
eles entram aqui de novo ".

E tinha uma certa razão, porque os russos
sempre dominaram a Polônia, e o passado

histórico pesa muito. Aí um dirigente
polonês comunista disse: "Os russos não vão

voltar —já estão aqui. Vocês não os estão
vendo porque eles estão debaixo da terra:
morreram durante a guerra. Eles estão

aqui". Foi uma bela resposta, não?
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Os movimentos militares, de guerrilha, parece que foram1 só esses dois. O do Lamarca' 98 foi urna saída que não
teve força suficiente. A salvação dele era movimentar-
se; se parasse, estava perdido. E o que dizia o Prestes:
"A vida da Coluna tem que ser o movimento, senão o
inimigo nos localiza e nos liquida".

I Eu sabia que antigos amigos, dirigentes do Partido, como
o Amazonas, o Grabois, o Pomar, estavam contra aquele
movimento, mas a maioria concordou. Ele` aderiu. Res-
peitou a maioria e meteu-se naquilo. Morreu muita gen-
te. Agora, chegaram a fazer coisas incríveis! Pegavam uma
árvore, faziam um oco e punham ali um sujeito dentro,I como se não tivesse ninguém. E ele estava espionando o
trabalho que o inimigo fazia, se aproximava e tal. Isso foi
prova de grande determinação, de espírito de luta mes-
mo. Não tivemos nada parecido, porque o nosso trabalho
todo era assim meio de salão.

I	Dom Hélder foi fazer uma conferência cm Paris, na
Mutualité - é formidável esse Dom Hélder! -, e aqueles
meninos brasileiros que estavam lá, quase todos de es-
querda, exclamaram: "Não tem conversa. E preciso lutar
com armas e tal". Estava no auge o culto a Guevara. Dom
[-lélder, um pastor, disse: "Olha, eu respeito muito oI Guevara, porque ele estava de acordo com a luta armada,
pegou as armas, foi para o mato fazer a luta armada e
morreu lá. Agora, esses Guevara de salão, esses eu nãoI	respeito". Aí, foi um gelo! "Se os senhores estão a favor
disso, vão para lá!".ll' - Com o Governo Figueiredo, veio a anistia. Foi nes-
se momento que o senhor resolveu voltar ao Brasil?

ARMANDO ZILLER - Eu estava sempre disposto a vol-
tar, mas dependia de urna orientação das pessoas que co-
nheciam melhor a situação interna, para saber se era con-
veniente. E pode ser que eu tivesse ainda alguma coisa a
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fazer lá, com relação à propaganda da anistia. Eu ia voltar
em 1979, logo depois que saiu a anistia, mas nesse meio
tempo perdi um filho, o Armandinho. Estava com qua-
renta e um anos.

LF - Como ele se chamava?

ARMANDO ZILLER - Armando Ziller Júnior. "Filho"
eu não punha, por que alguém podia acrescentar: "Filho
da puta". "Júnior" eu também não queria. Não sou muito
de acordo em pôr o nome dos pais, porque eles às vezes
desmoralizam a gente /risosJ. Então falei: "Não façam
isso, depois o menino vai sofrer". Eu ainda estava aqui
quando ele foi campeão infantil de natação no Minas2".
De vez em quando ele tirava medalha e o cabra no mi-
crofone falava: "Primeiro lugar, Armando Ziller júnior".
E ele ficava todo garboso! Depois que ele morreu - teve
um aneurisma -, fiquei um ano fora. Nem Filomena nem
eu tivemos a coragem de vir para cá. Enquanto estáva-
mos lá longe e os três meninos aqui, muito bem. Mas
quando a gente voltasse e só encontrasse dois, seria duro.
Seria muito duro!

LF - O senhor voltou para o Brasil em que ano?

ARMANDO Z!LLER - Em 1980. Maio de 1980.

LF - E como foi esse retorno ao Brasil? O senhor voltou
às atividades políticas?

ARMANDO ZILLER - Eu continuava membro do Co-
mitê Central do PCB. Pouco depois, deixei de ser. Já não
tinha mais contato com o pessoal no Brasil, não dominava
bem a realidade brasileira e não podia estar dando tanta
opinião sobre uma coisa que eu não conhecia, que havia
mudado.
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HA - Foi um choque muito grande esse retorno, após

ARMANDO ZILLER - Não, eu estava preparadoI politicamente. Lia os jornais e sabia mais ou menos como
é que a coisa estava. Os meus filhos aqui me escreviam.
O Le Monde tinha bons correspondentes aqui na Amé-
rica Latina e publicava semanalmente alguma coisa so-
bre o Brasil, coisas escritas por uns cabras que co-
nheciam política, que nós chamamos aqui de cien-
tistas políticos. Além disso, nos outros países havia pes-
soas que nos comunicavam sempre alguma coisa. E havia
ainda as embaixadas, que também ajudavam.

Depois da abertura, eu recebia boletins de distribuição
interna da Embaixada do Brasil em Praga, que passei a
freqüentar de vez em quando, porque já me davam pas-
saporte(antes, não me deram). Além do mais, com o novo
passaporte, ficou mais fácil locomover-me. Mas isso du-
rou pouco, pois logo saí de Praga e vim embora. A situa-

' ção melhorou, mas não vim antes por causa da morte do
meu filho. Ficaria muito esquisito chegar aqui e não en-
contrar o rapaz.

1	HA - Em 1980, portanto, o senhor chegava ao Brasil.

I ARMANDO ZILLER - Antes, fiz questão de passar por
Portugal, onde fiquei uns doze dias. Queria conhecer Por-
tugal, que diabo! /risos]1
LF - Como o senhor viu o quadro político brasileiro, en-
tre 1980 até 1984, quando começou a campanha das
diretas?

ARMANDO ZILLER - Com muita satisfação, porque
os comícios estavam crescendo cada vez mais, com uma
afluência de gente muito grande. Não sei se o movimen-
to pelas diretas podia ter sido melhor conduzido. Já esta-
'a aqui, mas não conhecia o processo e não sabia se era
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possível fazer mais coisas. Eu já tinha pedido demissão
do Comitê Central.

Posso dizer agora, não tem problema: nunca concordei
com a caracterização que o Partido fazia do regime brasi-
leiro de "ditadura militar fascista". Porque os nossos jor-
nais, os nossos documentos, vinham dizendo que havia
progresso, mesmo com a direita subindo. O Governo bra-
sileiro estava cada vez mais fascistizantc: "É o
neofascismo", não sei o que lá. O Comitê Central reuni-
do, examinando a situação, concluiu que não se tratava
mais de Governo fascistizante - transformou-o cm "dita-
dura militar fascista". Lá, de longe, eu estava vendo que
a situação parecia estar melhorando no País. O movimen-
to da ditadura, propriamente, estava desaparecendo. Fi-
zeram aí uma eleição em que nós elegemos Senador, que
era majoritário, em quinze Estados! Foram quinze derro-
tas que o Governo levou! Que diabo! Que ditadura mili-
tar fascista era essa?! Todos tomaram posse e tudo o mais.
Foram o Geisel, presidente, e o camarada que trabalhava
com ele, o João Figueiredo, os responsáveis pela nova
situação. Qual a perseguição que havia dentro do País? A
família do Prestes estava trabalhando quase que ostensi-
vamente pela anistia e ninguém foi preso aqui no Brasil.
Que diabo de fascismo é este? Então, não concordei. Digo:
"Vamos fazer um novo exame, uma nova análise da situ-
ação, para a caracterização do regime brasileiro, se é ou
não fascista, porque não estou concordando..." E tinha
os meus argumentos, mas não vinha argumento de lá para
cá. Não, meu velho, o que vinha era muito infantil.

É muito ruim quando a direção tem de tomar uma posi-
ção e tem à sua frente um carismático, ainda mais um
carismático como o Prestes... Isso tem uma força danada.
Por isso é que o Jorge Amado fez, uma vez, um artigo
metendo o pau nos carismáticos e nos líderes. O líder
pode levar o sujeito para o buraco. Todo o mundo o se-
gue, não por vassalagem, nem nada, mas porque tem con-
fiança nele. "Ele tem elementos, raciocina melhor do que
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eu. sabe o que está certo, e eu no vou brigar com ele,
POflUC ele é mais capaz". Pois aconteceu isso.

Bem, exigi, reclamei um novo exame para ver se era de
fato um regime militar fascista. Aliás, eu ainda brincava
um pouco: "Pode ser militar fascista, pode ser civil fas-
cista, quem sabe?!" frisos! Qual é a diferença entre um
regime fascista civil e um regime fascista militar? Não
sei. O regime é fascista, a forma é secundária. Não quise-
ram discutir o assunto. "Bom, se vocês não têm tempo
(no exterior, tínhamos muito tempo para isso, porque não
ocupávamos o dia-a-dia com o trabalho prático), vamos
fazer um negócio: indiquem aí duas ou três pessoas em
nome cio Comitê para discutir comigo, assim fora das reu-
niões, para me convencer com argumentos de que este é
um regime militar fascista. Se não me convenceram, con-
tinuo dizendo que não é, porque tenho argumentos que
os senhores não derrubaram". Nem prestaram atenção
nas minhas palavras, essa é a verdade! Mas já estava acos-
tumado com isso ao longo da minha carreira. "Tá bem.
Então, o que é que eu vim fazer aqui?". Naquelas vota-
ções, eu era o único que ficava contra a resolução políti-
ca, porque ela se referia ao regime brasileiro caracteri-
zando-o como uma ditadura militar fascista. Achava esse
ponto fundamental, porque, se caracterizamos mal o re-
gime de um país, o plano de luta sai errado: estamos pen-
sando que é uma coisa e é outra. Mas não houve jeito,
porque você sabe como é que é: um bancário não pode
dar muito palpite quando havia outros...

LF - Em que ano o senhor saiu do Partido?

ARMANDO ZII,LER - Eu não saí. Pedi demissão, mas
não me deram. Ficou assim mesmo. Toda vez que havia
reunião, me convocavam, eu ia e insistia na demissão.
Quando vim para cá, então, já havia uma situação difícil.
O Prestes já estava em rompimento com a direção. Ele
estava errado, que diabo! No mundo inteiro, nunca hou-

339



vc isso. O dirigente máximo, o secretário-político, o ho-
mem responsável por defender, manter e reforçar a uni-
dade do Partido, estava provocando a divisão! Saiu por-
que ficou em minoria! "Ah, espera aí! Então você quer
ser maioria sempre?! Não dá".

Quando vim da Europa, porque cii queria fazer a unidade
do Partido, falei com o Prestes: "Você pode manter essa
unidade. Vamos lá, trabalhamos e a maioria resolve, mas
vamos trabalhar juntos " . Ele não aceitou, porque no Par-
tido funcionava como um comandante militar. O Prestes
era um militar de fama mundial. Chegou a ser comparado
ao Aníbal, lá na Europa, com 27 anos! Um general!

Eu propus a união. Alguém foi mais sensato e disse: "A
união depende do Prestes. Se ele aceitar o cargo, o cargo
é dele. Agora, se não quer ocupá-lo (ele não ia mais a
reuniões, não ia mais a nada), está vago e vai continuar
vago". O cargo ficou vago um ano. Aí, o pessoal falou:
"Vamos fazer eleição". Fizeram e puseram o Giocondo,
que, nesse meio tempo, me disse: "E só o Prestes querer
que faremos a união". E todos os outros com os quais
falei estavam juntos para fazer a unidade. Mas o Prestes
não quis. Queria era ver se liquidavam os que estavam
dando trabalho, para ele ficar independente no cargo. Ele
não era tão anti-stalinista. E os outros stalinistas... A di-
vergência não era tanta assim, justamente porque eram
dois Stalins... frisos!

LF - O senhor chegou a participar das discussões no Par-
tido quando a campanha das diretas fracassou e o PCI3
resolveu apoiar Tancredo Neves no colégio eleitoral?

ARMANDO ZllJ,ER - Já não lembro. Eu teria concor-
dado com isso. Apoiamos a emenda do Dante de Oliveira
e o Tancredo. Eu ainda estava como membro do Comi-

mas não ia às reuniões. Insisti na demissão. Demis-
são não é uma coisa que o cabra pede, é uma informação:
"Estou me demitindo, independentemente de vocês con-

340



1

1
1
1

cordarcm". Mas à reunião que houve em São Paulo euI fui, porque era a última, para fazer uma análise da nossa
atuação durante aquele período de exílio, nada cor-de-
rosa. Era um balanço das atividades. "Eu tenho de ir,I porquedevo assumir a minha parte de responsabilidade
nesses erros do passado". Aí, vem a polícia e nos prende
na praça Dom Gaspar, sem que chegássemos a realizar aI reunião. Isso em 1980 ou 1982, não sei. A polícia foi boba,
devia ter deixado para nos pegar depois, após ver que
medidas estávamos tomando.

LF - Então, se tivesse voz e voto, o senhor votaria...

ARMANDO ZILLER - No 'Rincredo. Votaria porque não
tinha outro jeito, o outro era o NLaluf.

1,1` - E Como o senhor viu a posição do l'1 que não foi
ao colégio eleitoral?

ARMANDO ZILLER - Acho que foi um erro, até hoje.
Acho que o PT hoje pensa assim também. O que ele queria,
afinal? Tinha o Maluf, que ganharia a votação no colégio
eleitoral. Acho que o T'ancredo falou muito bem: "Vamos
para lá com um lenço no nariz. E a maneira que temos de
destruir isso agora, sem luta, sem guerra". Ou aquilo ou
guerra civil! Para que uma guerra civil em um País como
este?! Seria uma desgraça.

LF - Como o senhor viu o crescimento do PT a partir
dessa época?

ARMANDO ZILLER - Foi uma coisa natural. Quando
o PT apareceu, recebemos lá na FSM os documentos
sobre o congresso que se realizou no ABC, na data de sua
fundação. E foi quando apareceu o Lula, naquela primei-
ra greve formidável que eles fizeram. Durante todo o tem-
p0 da "redentora" houve algumas greves duras, muito
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importantes. porque para fazer qualquer coisa, naquele
tempo, precisava ter muita determinação, espírito de luta.
Agora, ali já era uma multidão, que encheu aquele campo
de futebol. Já era fruto daquilo tudo que vinha vindo. E
lá surge um homem como o Lula, fruto do movimento
operário, direto, da massa mais de vanguarda, os
metalúrgicos de grandes empresas, onde estão dez, vin-
te, trinta mil operários e podem fazer assim alguma coisa
mais séria. Já têm unidade, porque estão todos debaixo
do mesmo teto, explorados pelo mesmo patrão - urna
unidade que já está em formação, sem querer.

No Partido, houve quem não estivesse muito de acordo.
Acharam que o Lula estava se fazendo de demagogo, tal-
vez devido à vaidade nossa, ferida. Não gostavam que eu
falasse isso, mas tinha que falar: deixamos de ser os ho-
mens da direção do movimento sindical brasileiro. E cla-
ro que não podíamos atuar, porque estávamos persegui-
dos pela polícia ou então fora do País. Mas apareceram
outros que continuaram o trabalho, porque o movimento
operário não pode ficar na dependência de um cidadão.
E um movimento de massa. Então, apareceu outro na
massa. E se esse outro está se revelando à altura dos acon-
tecimentos, ótimo! "Ah!, mas não é um dos nossos". Não
faz mal, porque também não é do patrão, que também
não está satisfeito com ele. Eu achei que era uma beleza.
"Vamos ver o homem! O que ele está dizendo aí, por
enquanto está muito bem. Não podemos dizer que ele
está fazendo nada de demagogia ou algo assim. É isso
mesmo! É justo". E afinal o Lula, no momento pelo me-
nos, me parecia muito simples, não ficou engravatado.
importante. E acho que até hoje ele não tem muito disso,
tem um jeito natural, mesmo falando para o povo.

LF - Corno o senhor viu a opção do Partido Comunista
pela CGT e não pela CUT?

ARMANDO ZILLER - A minha posição é pela unida-
de. Achei que houve erro. No primeiro congresso, na Praia
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Grande, as duas correntes estavam equilibradas, tanto que
não foi possível a eleição da diretoria-geral, tiveram que
fazer um acordo. Até falam que a última conversa foi den-
tro de uma privada, para que nem a imprensa nem nin-
guém escutasse as discussões. Um pouco reservado... /d-
sosJ Não sei se é verdadc, porque não fui. Eu tinha che-
gado havia pouco tempo e não era justo que eu fosse:
não tinha vivido todo aquele processo e, agora, no fim, ia
lá fazer o quê? Mas mandamos uma boa delegação de
dirigentes sindicais e amigos, de ativistas sindicais de
dentro e de fora do Partido.

Agora, a nossa opinião - que depois continuou sendo mi-
nha apenas - é que devíamos lutar pela unidade. Isso se
conseguiu no primeiro congresso. Fizemos uma direção
com parte do Lula° e parte do Joaqu1nzão2'. Se deram
bem. Propuseram um novo congresso para dali a dois anos,
para decidir sobre o problema da direção. E durante es-
ses dois anos a gente iria se preparar melhor para as bases
se reunirem e organizarem essa unidade, porque ainda
estava tudo solto. Fazer a organização, para poder haver
uma união perfeita. Mas passamos os dois anos sem fazer
nada. Nem nós lutamos para ir organizando os trabalha-
dores em reuniões, esclarecendo sobre a unidade, e nem
eles. Aí veio a convocação de novo: "Está na hora do
congresso!" Mas desta vez o pessoal exigiu: "Agora é
para resolver". O prazo de dois anos foi justamente para
isso. Mas como não se trabalhou no sentido de uma solu-
ção, chegamos lá e não apresentamos solução. Foi pior.
Então, queriam mais dois anos, adiar mais, qualquer coisa
assim. A turma do ABC se rebelou, não concordou. Achou
que estava sendo levada com a barriga, com alguma ra-
zão. Tomaram uma decisão meio dura: romperam e con-
tinuaram o congresso lá no ABC, onde fundaram uma
central e elegeram a sua diretoria. Então, daqui, ficamos
sem saída.

LF - O senhor participou dessa reunião?
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ARMANDO ZILLER - Não participei de nenhuma de-
las, pois estava já aposentado. Aposentado não podia,
mesmo naquela época, ter vida política, agora parece que
a Constituição vai permitir isso. Também não concordo
muito com o carreirismo que há e aquele dinheiro que a
gente movimenta. O sujeito vai sempre se considerando
o dono, e não se formam novos dirigentes. Que diabo é
isso?! E carreirismo, mas é a tônica do nosso movimento.
E viagens para o exterior, para a Europa - não há possibi-
lidade de surgir nada!

Com isso tudo, prefiro ficar cm cima do muro do que pu-
lar, sem saber bem para que lado, porque posso estar pu-
lando para o lado do inimigo. E melhor estudar primeiro
os dois lados e ver qual convém à classe trabalhadora. I
ver se é possível fazer a unidade dos melhores elemen-
tos de um lado e de outro para garantir a unidade do mo-
vimento. É melhor demorar mais um pouco e fazer um
movimento mais unido e mais coeso, com mais critério.
Isso já não foi mais possível, porque todo o mundo prefe-
re ser cabeça de formiga do que ser rabo de elefante. O
carreirismo é um troço maluco e por causa dele perde-
mos tudo aí.

Voltamos agora a apoiar a CUT, sem que eles fizes-
sem nenhuma concessão. Nós a aceitamos tal qual é,
com seus erros também, porque além dos acertos tem
erros muito sérios. Ela tem feito coisas aí que, se feitas
pelos comunistas, tinham posto todos na cadeia, se
não os pusessem na forca [risos]. Aquele negócio do
Meneguclli 24 , de atacar uma fábrica de automóveis
e quebrar tudo lá dentro! Isso não se faz assim, não. E
perigoso.

LF - Como foi o processo de legalização do PCB? Hou-
ve muitas reuniões, discussões?

ARMANDO ZILLER - Sim, houve muitas reuniões, mui-
tas discussões, muito impresso, muita coisa... A gente fa-
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na pedidos, abaixo-assinados, que depois íamos suhscre-1	vendo e mandando para o Tribunal Eleitoral. 1-louve um
grande movimento.

LF - O senhor foi convidado a participar de eleições,
campanha eleitoral, assumir novamente a condição de can-
didato cio Partido?

ARMANDO ZILLER - Fui. Quando cheguei a
Belo Horizonte, tinha deixado um certo nome, por
ter sido deputado, mesmo que por nove meses só.
Tenho uma certa satisfaçãozinha de que até hoje se
fale nesses nove meses, como se eu tivesse... Procurei
cumprir o meu dever e parece que fui feliz. Primeiro,
porque eu estava defendendo coisas que me pareciam
justas. Segundo, porque também tive uma atitude de res-
peito para com os outros. Mesmo sendo um insignifican-
te representante dos trabalhadores, cumpri o meu papel
de deputado e procurei fazer a coisa mais ou menos.

Quando cheguei, houve uma conversa na casa
do Giocondo. Não era bem reunião, porque eram só
três ou quatro que estavam lá: o Modesto, que era de-
putado na época, o Almir... E o Giocondo disse: "Olha,
lá em Minas, estão achando que um bom candidato
seria o Ziller. O que é que você acha?". Falei: "Eu
não aceito. Serei candidato do Partido Comunista Brasi-
leiro, pois fui deputado pela nossa legenda, que eu sou
é comunista. Não vou enganar o povo, passando para
outro partido, só porque fica mais fácil: o povo votará em
mim pensando que não está votando em um comunista.
Se for eleito, VOU dizer: Nós, membros do PMDB' e
tal, e todo o mundo: 'Mas esse cabra não é aquele comu-
nista que fazia discurso aí? Que diabo de comunista é
esse?!' Não, não dou para isso. O povo tem que conhecer
a minha cara verdadeira. Corno Partido Comunista eu
aceito: em outro. não—.
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Da outra vez cii podia ter aceito, mas aí já entrou um
grupo que tinha outros interesses c me pôs à margem, e
eu até fiquei satisfeito.

LF - Depois da legalização do PCB, o senhor teve algu-
ma participação?

ARMANDO ZILLER - Tive, porque afinal a minha tese
de ir com o nome de Partido Comunista foi aprovada. Em
1986, saí candidato a deputado federal. Mas não elege-
mos os nomes que pensávamos que íamos eleger. Aí hou-
ve alguma coisa meio desagradável, é melhor a gente nem
falar nisso: essas disputas assim... Roupa suja, suja de-
mais, e fedorenta, o que é pior!

Fiquei muito triste. Fui até ofendido. Disseram que in-
ventei chapa própria em nome do Partido Comunista por-
que sabia que, com legenda própria, não teríamos chance
de eleger alguém. Não iria ser eleito e, deste modo, não
permiti que ninguém fosse. 1)e fato, não elegemos. Mas
não foi por causa disso.

LF - Como o senhor viu a participação do PC13 na cam-
panha presidencial de 1989, com Roberto Freire?

ARMANDO ZIULER - Foi urna coisa positiva termos
um candidato à presidência da República, e a candidatu-
ra, de um modo geral, foi muito bem recebida. O candi-
dato tem talento, e estampa também. E fotogênico, co-
nhece e fala bem o português. Conhece gramática. E ar-
gumenta bem, também. Tudo isso influi muito, ajuda um
bocado. Além do mais, ele é muito amplo. Agora estão
vendo que é amplo até demais... /risosj

LF - O senhor ficoti SUCS() com O baixo percentual de
VOtOS que PCB obteve?
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ARMANDO ZILLER - Não foi surpresa, pelo trabalho
que fizemos, pelo dinheiro que não tínhamos para gastar
e pelo que os outros gastaram. Aliás, tivemos quase um
milhão de votos. Depois, foi uma campanha meio dura,
se bem que ele foi respeitado na televisão. Lá embaixo,
no quebra-quebra, na boca de urna, não houve nada dis-
so, não. Vale tudo, mas ele foi bem. Uma ou outra vez,
pode não ter ido muito bem. Naquele pinga fogo muito
violento assim, você precisa ter muita habilidade, pre-
sença de espírito para responder certo sempre. Impossí-
vel não ter tido um ou outro deslize. Como aquele negó-
cio de que falam um bocado: ser ateu. Ninguém tinha
perguntado isso. Como dizemos: para que cutucar o dia-
bo com vara curta? Era bom que ele respondesse de ma-
neira mais explícita, explicando melhor a coisa. Em uma
ou duas oportunidades, procurou mostrar: "Não, eu sou
ateu, mas não é obrigatório ser ateu. Há muita gente que
não é". Se quisesse, podia citar até o meu próprio exem-
plo. Aqui em Minas sou muito conhecido e sempre tenho
dito que não sou ateu. Acho que isso seria possível.

É difícil fazer uma avaliação, pois é sempre muito pessoal.
Em parte, porque muita gente, ou acha que o nome de co-
munista afasta o eleitor ou, não tendo conhecimento do que
seja comunista, tem aquela idéia de que é um trem doido,
de que é um sujeito ligado a Satanás, etc. Mas não creio que
esse seja o fator decisivo. Acredito que o eleitor, que é muito
atrasado no interior, vai de acordo com o patrão dele - uma
reminiscência semifeudal que temos aqui, do coronelão. Isso
pode acontecer em qualquer lugar. Estão querendo mu-
dar o nome ainda agora2 '7 . Em parte, por causa disso.

Mas venha cá! Em 1945, a primeira vez que nos mete-
mos nisso, com o ledo Fiúza, que não era nem conheci-
do, tivemos dez por cento do eleitorado, com o nome de
Partido Comunista do Brasil. Então, já naquele tempo o
pessoal todo ficou sabendo que o comunista não era isso
que estavam dizendo, porque a União Soviética se in-
cumbiu de abrir uma cortina e mostrar ao mundo o que
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era o comunismo. E mesmo, se não fosse por cia, não
teriam essa oportunidade de dizer "acabou o comunis-
mo". Acabou agora; se tivesse acabado naquela hora,
vocês iam ver quem é que estava aí dominando.

Deixem eu abrir um parêntese. A União Soviética cum-
priu um papel do qual sempre se esquecem. Agora mes-
mo, falam da derrocada do comunismo, mas em 1942 não
falariam assim. Se o Hitler tivesse provocado a derrocada
do comunismo, ninguém estaria falando isso. Nossa sorte
esteve na dependência do sangue dos soviéticos. E pre-
ciso ser justo não?

É claro que houve também, do lado de cá, atos de bravu-
ra. A União Soviética não ganharia sozinha. Mas, sem eia,
não sei como tudo ia ser. Os Estados Unidos perderam
trezentos mil soldados, mas os soviéticos perderam no
mínimo vinte milhões: a juventude soviética.

Quando houve aquele movimento do sindicato Solidarie-
dade, na Polônia, alguém alertou: "Vamos tomar muito
cuidado com os russos, senão daqui a pouco eles entram
aqui de novo". E eles têm uma certa razão, porque os
russos sempre dominaram a Polônia, e o passado históri-
co pesa muito. Aí um dirigente polonês comunista disse:
"Os russos não vão voltar - já estão aqui. Vocês não os
estão vendo porque eles estão debaixo da terra: morre-
ram durante a guerra. Eles estão aqui". Foi uma bela res-
posta. não?

Mas é preciso ser fiel: as coisas erradas que eles fize-
ram... Subi num bruto prédio no centro de Varsóvia, acho
que é a sede de algum órgão ligado à cultura. Os soviéti-
cos deram o prédio de presente à nação polonesa, que
não ficou satisfeita com isso, com toda a razão, pois o
povo polonês tem um espírito artístico inato. Os polone-
ses são verdadeiros artistas, tanto na música como na ar-
quitetura e em tudo o mais. Eles têm muito bom gosto, o
que é feito por um artista polonês é uma beleza. Agora,
construir no centro de Varsóvia um prédio bizantino, que
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nada tem a ver com a cultura católica polonesa, é coisa
de gente burra, de dominador. Estupidez. Se eles tives-
sem dito ao povo polonês: "Façam a maquete, que nós
construiremos", era outra coisa. Agir como dominador,
não dá. Cabeça de comunista, sô! frisos]

Mas vamos passar, não vamos ligar para isso não, porque
o futuro, tenho certeza, vai mostrar outras coisas.

Vejam vocês: em 1946, por exemplo, tivemos 16 deputa-
dos federais. O PR do doutor Bernardes, que era um nome
sem dúvida respeitável, nacionalista (está fazendo falta
agora, com esse negócio da privatização da Usiminas),I teve 12 deputados no País todo. Com o nosso honrado
nome comunista, fizemos mais do que ele. Então, o nome
não está atrapalhando ninguém.

Estão reclamando porque temos três. Ainda bem, perde-
mos o Fausto Santana, mas ganhamos o Arouca 20 . Foi
uma perda pouco agradável, porque Santana já estava com
uma tarimba muito grande. E um bom deputado. Mas por
que só temos três? Por causa do nome? Não será por nos-
sa causa? Por que não admitimos que é por erro nosso e
não do nome? Em São Paulo, na primeira Constituinte,
tivemos 11 deputados estaduais. No Rio, tivemos 18 ve-
readores, que correspondiam a deputados estaduais. Era
a maior bancada e, quase, quase, pegava a maioria abso-
luta. O Prestes estava até dizendo que íamos ter a maio-
ria absoluta.

LF - E por que o senhor acha que hoje o PCB não conse-
gue formar uma nova bancada com esse número?

ARMANDO ZILLER - Isso é o que devíamos estudar,
e não ficar dizendo que é o nome, que está tudo fora.
Não, o erro está dentro de nós. Devemos ver dentro de
nós mesmos por que erramos tanto e por que fomos per-
dendo grande parte do eleitorado, que confiava muito na
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gente. E ainda confia, pois cometemos erros tão crassos
que, se não fosse o prestígio de que gozávamos, teríamos
caído muito mais. O povo ainda agüentou isso, porque
respeita o Partido Comunista, pelo norte que temos.

1,F - Que erros o senhor considera crassos?

ARMANDO ZILLER - Assim, de repente, fico em dú-
vida, porque posso citar alguns que não sejam os mais
importantes, mas houve alguns que. francamente. fo-
ram de lascar.

Por qualquer coisinha, achávamos que estávamos mar-
chando para o poder. Com dez por cento do eleitorado,
falávamos grosso com o Governo. "Vamos fazer um co-
mício aqui nesta praça". "Não, aí não pode, tem que ser
em outro lugar". "Não, vai ser aqui, no Largo da Cario-
ca!". "Mas está proibido para todos os partidos". "Mas
vamos fazer". E teimamos em fazer o comício na Cario-
ca. Vem a polícia, o exército... - está proibido! O Gover-
no tem que manter a autoridade dele. Proibiu, houve ti-
roteio: foi um grande erro. Estávamos achando que o
Governo ia acabar cedendo. Mas como? Se ele cedesse
nisso, quem é que ia poder conosco daí para a frente?
Como desrespeitar assim uma ordem do governo?

Agora, estão todos aí, perplexos, porque não pensavam
que pudessem cair assim. E uma pena que tenhamos per-
dido quase todo nosso prestígio com as burradas que fi-
zemos. Não que estivéssemos traindo a classe trabalha-
dora, nem que estivéssemos envolvidos com corrupção -
não houve nada disso. Estávamos querendo ir mais de-
pressa do que a classe estava disposta a ir. Para quê? A
classe é que manda, e não nós. Podemos dar palpites,
fortalecer e orientar a classe, através de discussões, para
avançar, mas não forçando muito.

O Stalin tinha uma expressão muito interessante. [)es-
culpem-me por falar em Stalin: falam tão mal dele que,
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quando pOSSO falar a seu favor, eu falo, para contrabalan-
çar. Reconheço que ele fez coisas que não posso defen-
der. Mas, naquela briga com o Trotskv, ele dizia: "O
l'rotsky é um revolucionário, está certo em muitas coi-
sas, mas é um mau jardineiro. Ele planta uma arvorezinha
e não tem paciência de esperar que ela cresça: puxa a
planta para cima, arranca a raiz e ela morre. Nós temos
que ir aguando e esperar com toda a paciência que ela
venha para cima. Podemos favorecer até um crescimento
mais rápido, mas não podemos forçar isso muito não".
Foi mais ou menos o que fizemos por aqui.

LF - Como o senhor viu as transformações que ocorre-
ram no Leste europeu recentemente?

ARMANDO ZILUER - Não sou ninguém para ficar dan-
do opinião, mas tenho meditado muito sobre isso e não
vou na conversa dos outros. Estão agindo por imitação: o
que falam lá contra o Gorbachev é repetido aqui. Esta-
vam dizendo, até há pouco tempo, que repetíamos sem-
pre a política que vinha da União Soviética. Agora, quan-
do elogiam lá o Gorbachev, nós ficamos contra. Achei - eI disse várias vezes - que ele estava andando muito rápido
nas coisas: esse caminhar para a democracia, para restau-
rar certas coisas que estavam suspensas...

A ditadura do proletariado não é uma tese comunista, nem
marxista. Somos pela liberdade. Agora, toda idéia nova,
quando toma o poder, sobretudo quando toma o poder
pelas armas ou por métodos não muito democráticos, não
pode dar liberdade ao inimigo derrotado. Aqui, por exem-
plo, se dessem liberdade ao pessoal do D. Pedro II, logo
após a proclamação da República, na votação, eles ga-
nhariam. Foram proibidos de candidatar-se. Havia liber-
dade para todo republicano, mas quem fosse pela monar-
quia nem votava. E o que os positivistas chamam "dita-
dura republicana". Aos homens que pusemos abaixo 'a-
mos dar liberdade para voltarem? Não é possível. Agora,
depois de consolidada, a República não é mais ditadura.
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Se bem que estou achando que pode ser um perigo de-
pois de cem anos. Lá é a mesma coisa: não se pode dar a
liberdade em seguida.

Essa tese, aliás, não estava no edifício do marxismo,
pelo menos no começo. A ditadura do proletariado não
é um princípio básico do marxismo e não está em
nenhum dos seus propósitos iniciais. Com a Comuna de
Paris, em 1871, é que veio a idéia de que é necessário,
nos primeiros tempos, impor um certo rigor, senão o
inimigo volta. Como voltou. Naquela história de "toma-
mos o poder, tomamos Paris", fizeram logo eleições
gerais e todo o mundo podia se candidatar. E foi aquela
mixórdia, pois tinha gente de todo tipo na direção,
no Hôtel de Villc, que era a Câmara Municipal. Daí a
pouco, ninguém mais se entendia. Não havia a possibili-
dade de se organizar um programa, porque muita gente
estava contra isso ou contra aquilo. Foi urna coisa incrí-
vel. Daí a idéia de que, até se consolidar a nova ordem, é
necessário um regime mais rigoroso. Os derrotados pelas
armas não podem ter liberdade dc, imediatamente, com-
petir pelo voto.

LF - Mas, no caso da Revolução Russa, setenta anos já
não é um tempo suficiente?

ARMANDO ZILLER - Não creio que seja, porque na
história você nunca sabe qual é o tempo suficiente. Na
França, não foi, mesmo na República! Eu fiz uma sinop-
se do primeiro século da Revolução Francesa, que é um
negócio estarrecedor.

O nosso pessoal está fazendo coro com os maiores inimi-
gos nossos, dizendo que o comunismo está liqüidado. O
Freire, inclusive, está falando a mesma coisa que os ou-
tros. Não está liquidado coisa nenhuma! Agora mesmo, o
nosso amigo Walesa estava preocupado, com medo de
que os comunistas voltassem. Voltaram - parece que es-
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to em segundo lá. E ele está convidando todas as forças
políticas para se reunirem em uma coalizão, para fazer
um governo geral, inclusive os maiores partidos, entre os
quais colocam o nosso. E têm que colocar, porque é o
segundo.

"Lá cm Portugal nós estamos perdendo". Estamos
perdendo coisa nenhuma! Eram 17 deputados e agora são
16 ou 18, não sei. Mantiveram as posições. E é preciso
levar em conta que em Portugal a eleição é distrital.
Então, se o Partido Comunista tem 18 deputados,
isso quer dizer que em 18 distritos teve mais votos.
Aqui no Brasil, se tivéssemos isso, não tínhamos nenhum
representante na Câmara Federal, pois não haveria
nenhum distrito com maioria nossa. Agora, essas diferen-
ças, também, eles não fazem, que se fizessem, não podi-
am argumentar, como estou fazendo aqui.

LF - O senhor acha que as transformações do Leste eu-
ropeu têm o apoio popular?

ARMANDO ZILLER - Não, nem sei o que há lá. Estou
longe disso. Os erros que eles cometeram devem ter in-
fluído em muita gente e fizeram frações dentro da
esquerda soviética, isso sim. Mas, se estão fracassando,
acho cedo para dizer. Na Tchecoslováquia, o Partido Co-
munista Tcheco, com o nome "comunista", está lá,
manteve as suas posições. Aquele cabra que está lá,
um bom intelectuaV"9 , já disse: "Não, nós temos que
reconhecer o seguinte: durante 40 ou 50 anos cm que os
comunistas estiveram aqui, mantiveram um regime
durante o qual não houve desemprego, não houve misé-
ria, todo o mundo tinha escola, tinha casa, tinha tudo.
O nível de vida eles mantiveram. E nós temos que man-
ter isso".

Então, com qualquer nome - comunismo, socialismo,
sei lá - eles terão que fazer o que nós dizíamos que tinha
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que ser feito, do contrário vão ter que entregar a rapa-
dura, pois agora o povo quer aquilo. Não podem mais vir
com o capitalismo. de novo, com o latifundiário... Não
dá mais!

HA - A Folha de S. Paulo publicou, recentemente, uma
pesquisa feita na Rússia, na qual o povo classifica as ins-
tituições em que acredita. Em primeiro lugar vem o exér-
cito, em segundo, a igreja, cm terceiro, a imprensa, e o
Partido Comunista mais embaixo.

ARMANDO ZILLER - É natural, porque é difícil entrar
no Partido Comunista - fazem seleção. Mesmo assim, po-
dia ser o primeiro, porque o que eles devem ao Partido
Comunista não é brinquedo.

Durante esses setenta anos, o que a União Soviética
fez em apoio aos movimentos dos trabalhadores nos
outros países! Quanto dinheiro o povo soviético enviou
para fora! Eles mesmos diziam que sustentavam os Parti-
dos Comunistas, mas não era assim. Por ocasião de todo
movimento de greves, de prisões de sindicalistas e tudo
o mais, eles prestavam solidariedade às famílias, aos de-
sempregados, aos perseguidos políticos. Eu mesmo esti-
ve por lá, me arranjaram um emprego e tudo o mais.
E as guerras que eles faziam, de libertação nacional,
que foi o que mais custou. Para o Egito, naquela guerra
contra os israelenses, a União Soviética mandou um bi-
lhão de dólares cm armamentos. E fizeram isso em mui-
tos lugares, sem poder, porque não tinham dinheiro para
soltar assim à vontade, mas era preciso salvar o pessoal.
Se não fosse isso, estava tudo perdido. E, hoje, cadê o
mundo colonial? Não existe mais. Depois da Segunda
Guerra, ele desabou. Por causa de quem? Por causa da
União Soviética, que surgiu aí como a força mais impor-
tante na guerra e que ajudou o mundo colonial a sacudir a
poeira imperialista.
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A história, no futuro, será outra, quando acabar essa onda,

1 que é natural » já que os contemporâneos estão apaixona-
dos por um lado ou por outro. Eu vejo só o que é útil e
favorável.1
LF - E a China?

ARMANDO ZILLER - Eu estive lá um mês e tanto» cm
1960, numa reunião do Conselho Central da Federação
Sindical Mundial. E um país diferente do fOSSO, muito
diferente. E difícil fazer uma comparação. O que sei foi o
(ltlC li.

A exploração que se fez na China também foi muito se-
vera, com a Guerra do ópio, por exemplo. O que o inglês
fez naquela época - era ele que dominava absolutamen-
te o mundo; não havia outro rival - não foi brinquedo.
Em Xangai, havia uma região internacionalizada: a con-
cessão francesa tinha território demarcado, bandeira, leis
e autoridades francesas, como se fosse a França; a Ingla-
terra tinha outra, e cada um dos países desenvolvidos ti-
nha lá a sua seção. E havia uma placa dizendo, não sei em
qual delas, acho que na da França: "Proibida a entrada de
chineses e cachorros". Vejam só!

Eu até fui um pouco deselegante com eles, pois estavam
zombando muito da gente: "Quando é que vocês vão fa-
zer a revolução?". "Sei lá, isso é o povo que vai decidir,
não somos nós"; "Onde há fome, há sempre condições
de revolução". E uma idéia muito grosseira. Se fosse as-
sim, no tempo dos faraós o povo teria feito uma revolu-
ção comunista. Não basta ter fome. 1-lá outras condições
que têm que ser preenchidas. Começaram a chatear tan-
to que eu disse: "Quer saber de uma coisa? Isso é muito
relativo. Aqui tinha uma placa dizendo: 'Proibida a entra-
da de cachorros e chineses'. Quanto tempo essa placa
ficou aí?". " Ficou anos". "Pois, no Brasil, posso te jurar,
uma placa dessas não ficavi um minuto! Nós não
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agüentamos isso". Mas eles agüentaram aquilo tran-
qüilamente!

Aquele povo nunca teve liberdade para coisa nenhuma.
Sempre viveu muito acochado, porque o mandarim era
muito pior que o Kaiser, o Tzar e tudo junto. Mas ele tem
uma filosofia muito diferente da nossa também. E inte-
ressante esse negócio do mundo oriental, porque os p0-
vos em geral são muito oprimidos mas têm dado filósofos
sempre de ponta, como o Krisnamurti ou o outro lá...

Parece que Confúcio viveu uns seis ou sete séculos an-
tes de Cristo e muitas das coisas que Cristo diz ele já
havia dito seiscentos anos antes. Somente que não se fala
nisso, para não empanar um pouco o prestígio do cristia-
nismo. Acho que não empana. Os próprios cristãos dizem
que Cristo ficou uns trinta anos escondido, não sei o quê.
Trinta eu não digo, mas uns dez ou quinze ele ficou, es-
tudando com os essênios, lá no Oriente. O Oriente tem
dado isso tudo. E não é por acaso que acho a Grécia o
país mais importante que já tivemos no mundo. Foi o país
da filosofia e tudo o mais. O que Roma tem de bom, rou-
bou dela, tanto na arte, como na ciência, na filosofia. Ela
é a origem, a base toda. Hoje estamos aqui e o capitalis-
mo arrotando que estes são os países mais adiantados,
mais isso, mais aquilo. E um pouco exagerado isso, a meu
ver. A gente não tem muito espírito de autocrítica.

LF - E o modelo comunista chinês, o que o senhor acha
dele?

ARMANDO ZILLER - Esse negócio de modelo nada
tem a ver com o marxismo. Cada país tem as suas peculi-
aridades, e é em torno delas e respeitando suas tradições
que vamos construir um socialismo. Podemos olhar lá para
ver como é que fizeram, para ver os erros que comete-
ram, para ver se nós, com aquele exemplo, conseguimos
pelo menos evitar os mesmos erros. Mas não copiar, como
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fizemos por toda parte. Pegaram, por exemplo, oito ou

1 nove países da Europa do Leste e fizeram em todos eles
uma República popular-democrática. 'I'odas têm o mes-
mo nome e, fundamentalmente, a mesma Constituição.1	Então, você pega um país como a Tchecoslováquia, com
indústrias, operariado muito desenvolvido, e coloca no
mesmo plano da Bulgária, um país de iogurte, cabras, nãoI sei o quê, atrasadíssimo. A Mongólia tinha um troço pare-
cido - e assim por diante. Não podia dar certo. Não leva-
ram em conta justamente certos princípios, certas pre-
missas que o marxismo colocava, que é ser realista. E nós
somos realistas de palavra, pois na verdade somos idea-
listas /rçosJ.

1
HA - Depois de 1964 a União Soviética ajudou as famíli-
as dos perseguidos aqui no Brasil? O senhor recebeu con-
tribuições?

ARMANDO ZILLER - O movimento sindical de lá aju-
dou muito o daqui. Era no movimento sindical que havia
a maior parte de prisioneiros e pessoas que foram mortas.
Muitos foram jogados de avião no oceano Atlântico, ou-
tros ficaram presos, outros foram liquidados na prisão. Aqui
mesmo, em Minas, tivemos gente, como o Bonfim, que
foi preso e desapareceu, ninguém sabe como. E era umI homem de importância, bom advogado, de família impor-
tante. O tio dele era o Américo Gasparini, que tinha sido
líder da Ação Integralista Brasileira, um homem muitoI	sensato que depois se democratizou. Perdemos muita
gente assim.

De lá da FSM mandamos advogados. Naturalmente, não
íamos mandar soviéticos nem coisa nenhuma. Corno a
CG'T' francesa era filiada à FSM, mandou advogados que
chegaram aqui como franceses, tudo legal, falando fran-
cês, e foram lá defender o pessoal preso. Para o Riani,
mesmo, mandamos oferecer, mas ele disse que já tinha
vários advogados, depuuidos, que se ofereceram e já es-
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tavam trabalhando, não era necessário. Nós fizemos um
grande trabalho.

Com relação a finanças era mais difícil, porque precisa-
vam mandar dólar, que sempre foi um problema, pois eles
precisavam dessa moeda para comprar máquinas e outras
coisas. Mandamos uns cinqüenta ou mais binóculos de
campanha. Coisas mais ou menos caras, que eles davam
de presente. "Então vocês levam isto. E o que podemos
dar". Os sindicatos compravam, nos entregavam e man-
dávamos para cá. O pessoal vendia, fazia rifa ou qualquer
coisa, e juntava dinheiro, o que não era mole. Nos aviões
deles, podiam mandar as famílias perseguidas aqui para
lá, ou as de lá para cá. Fizemos esses contatos e muita
coisa desse tipo, mas nada relacionado a armas.

LF - Todas essas mudanças que ocorreram no Leste eu-
ropeu, na União Soviética e, inclusive, na China, com o
massacre dos estudantes, todos esses movimentos esti-
mularam transformações no Partido Comunista Brasilei-
ro. Atualmente, o PCB atravessa uma crise interna, com
ameaça de cisão. Como o senhor vê a conjuntura nacio-
nal e o papel do Partido Comunista Brasileiro, hoje?

ARMANDO ZILUER - Olha, a cisão, se houver, se dará
no próximo congresso. Eles estão falando como se a coi-
sa já fosse um fato consumado, inclusive o próprio Roberto
Freire. Esse congresso é para aprovar os novos estatu-
tos, mas é, primeiro, para provar se vai haver cisão.

Depois, não saio do Partido Comunista Brasileiro. Não
saio. Enquanto estiver convencido de que o marxismo é
uma teoria correta, é o único em que fico. E tenho muita
confiança em mim mesmo, porque não me deixo levar.
Tenho espírito de crítica, de autocrítica. Não é porque
Marx disse, que eu acredito, ao contrário dos nossos ami-
gos que até hoje acreditam no que o Stalin falou! Mesmo
naquele período do Stalin, quando achava esquisito um
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troço, eu falava. "Agora, vamos brigar, porque também1	não sou onça. Vocês têm que me explicar direito. Se não
me convencerem, não aceito".

LI" - Quais são as diferenças entre as posições de Roberto
Freire e as de Oscar Niemever?

ARMANDO ZILLER - O Oscar nunca teve posição de
direção no Partido, mas sempre foi um comunista de pri-
meira hora. E é um grande nome internacional, muito fir-
me, de uma honradez política extraordinária. Quando hou-
ve aquele negócio com a Tchecoslováquia, que as tropas
entraram", dizia entre nós, assim: "Eles deviam apro-
veitar o embalo e ir até os Pirineus" frisosj. Parar no meio
para quê? Têm que acabar com essa corja, que ele co-
nhece mesmo, pois viveu muito tempo lá, cm Paris e na
Europa toda.

Já o Roberto era um moço, estudante, se fez como mili-
tante na UNE, parece, e no movimento partidário no Nor-
deste do Brasil. Se elegeu em uma primeira eleição para
Recife e foi tão bem que veio se reelegendo para deputa-
do. Já é a sua quarta eleição seguida, o que prova que ele
tem valor. Não estou de acordo com as posições dele, pois o
fato de ter valor não quer dizer que esteja certo.

E-IA - No último congresso, ele foi eleito presidente
do Partido. As pessoas que mais ou menos sintonizam com
as posições dele são maioria no Partido? Como foi a com-
posição que o elegeu?

ARMANDO Z!LLER - Não sei, porque não participei
do congresso. Falo por ouvir dizer, mas você sabe COO
é - cada um diz uma coisa. Acho que houve precipitação
e que algumas coisas não foram respeitadas, porque, para
haver eleição, era preciso que se apresentassem os can-
didatos e que se fizesse uma relação. Uma comissão pro-
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põe que alguém seja considerado candidato - pelo pas-
sado, pela folha de serviços que prestou ao Partido e à
classe trabalhadora. Nada disso foi feito. Um lá levantou
e disse: "Eu proponho o Niemeyer", antes de as candi-
daturas estarem apresentadas. Mas o Roberto Freire, com
certeza, seria eleito, por causa do nome que granjeou e
porque todos nós pusemos uma pedrinha no seu pedes-
tal. Se não fosse um bom deputado, não teria conquista-
do isso, mas se o Partido não o tivesse levado à vitória
durante quatro votações seguidas, também não estaria aí.

HA - E como está sua vida atualmente? O senhor conti-
nua acompanhado o sindicato?

ARMANDO ZILLER - Eu agora estava mais com o
aposentados, que estão fazendo um bom trabalho. E uma
turma com a qual fico satisfeito, pois iniciou com o Sindi-
cato dos Bancários quando começamos a reanimá-lo aqui
cm 1940, com aquele niovirnento de cigarro para os sol-
dados brasileiros.

O Fausto Drummond, presidente da Federação Geral dos Apo-
sentados de Minas Gerais, não é comunista nem
coisa nenhuma, é amigo da gente e da classe. Trabalha por ela,
sempre junto conosco, e já foi presidente do Sindicato dos Ban-
cários, tem a experiência de um sindicato sério.

Um outro companheiro nosso lá do Rio, o Viegas Mota
Lima 212 , está como vice-presidente da Confederação Na-
cional dos Aposentados cm todas as categorias. E uma
força. São uns quatorze ou quinze milhões de aposenta-
dos no Brasil. Se essa turma pega! Agora mesmo tivemos
uma grande vitória. O Collor não quis nos dar o aumento
que deu para os da ativa. Fomos à justiça e ganhamos.
Mas fizemos um movimento. A turma pega ônibus, vai lá,
enche as galerias e faz barulho [risos], é telegrama para
um lado e telefonema para outro. Estamos com urna por-
ção de associações aí funcionando.
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1 HA - O senhor continua acompanhando as eleições do

sindicato dos bancários?

ARMANDO ZILLER - Tenho acompanhado. O PartidoI concordou com alianças que eu não faria, mas não vou lá
publicamente falar isso, porque aí não ajuda, piora. Che-
gamos a dar apoio a antigos pelcgos. Isso é muito chato.I	O povo pensa: "Ele não é mais pclego". Mas eu não sei
se ele é ou não é.

HA - O senhor se refere à chapa que concorreu contra a
da CI"T?

ARMANDO ZILLER - A CLI' chamava todo o mundo
de pelego. Quem não pertencia a ela era pelego. Além
do mais, no passado eles estiveram muito ligados ao Mi-
nistério do Trabalho, e alguns deles eram pelegos mes-
mo, provavelmente ainda são. Não sou juiz deles. Toma-
ra que não sejam, porque é muito chato ser dirigido por
pelego.

HA - 1-louve alguma discussão no partido sobre isso? O
senhor chegou a defender posição contrária?

ARMANDO ZILLER - A minha posição é a seguin-
te: há gente boa na turma de lá e na turma de cá. E há
gente da CGT e da CUT querendo fazer uma compo-
sição, pegando os melhores de um lado e do outro e
fazendo uma terceira chapa. Mas o partido: "Agora já
nos comprometemos com isso". Bom, mas na política
não há nada definitivo. Surgem fatos que nos obrigam
a rever as coisas. Podíamos ter feito isso. Perdendo ou
ganhando, íamos fazer um núcleo bom de gente que,
por cima de partidos, queria o mesmo programa para a
classe. Digamos que perderíamos. Muito bem. Mas, a
partir disso, poderíamos ressurgir no futuro com esse
primeiro núcleo muito melhorado, reforçado, um novo
sindicato, e forçar até que o nosso plano de luta, que
eu propus, fosse aceito: não nos filiarmos nem à CtJ1'

1	365

1
1

1
1
1
1
1
1
LI
1
1
1

1



nem j CGT e, de fora, ficarmos em entendimentos com
os dois para forçar a unidade. Porque podíamos chegar à
unidade. Mas não quiseram.

HA - Quais são as relações do seu partido, hoje, com o
governo do Estado?

ARMANDO ZILLER - Não estou entendendo mais.
Não sei se o Partido tem um opinião sobre a administra-
ção em Minas. Alguém chega e diz: "Proponho que o
Partido esteja em oposição ao governo Hélio Garcia du-
rante cinco anos. Seremos oposição desde o início". E
uma estupidez danada! A gente não sabe o que o homem
vai fazer amanhã. E se ele tomar uma boa medida? Que
adivinhação é essa? Não somos políticos ainda. Em polí-
tica não se pode ter ódio, nem amizade, nem coisa ne-
nhuma. Você tem que ver a realidade, sempre. A coisa
mais interessante da dialética é que para ela os dogmas
não existem. Não há nada eterno. Tudo está em movi-
mento. O que é verdade hoje, amanha pode no ser mais.

LF - E como o senhor vê o sindicato dos bancários hoje?

ARMANDO ZILLER - O Marcelo213 ficou muito im-
portante. Não sei. Sempre conversamos muito, porque
perto de mim ele é um menino. E só pelo fato de eu ser
mais velho e ter uma vida passada no sindicato, devia me
tratar um pouco melhor, com menos desprezo, pelo me-
nos. Não precisa concordar comigo, mas discutir.

Um dia - ele ainda era candidato ou acabara de ser eleito
- liguei para ele: "Marcelo, tenho uma proposta, porque
estou achando que a gente podia fazer uma coisa que
fosse melhor para a classe como um todo. Nem para o
nosso grupo, nem para o de vocês, nem para o partido,
nem nada. Você não acha bom a gente discutir alguns
pontos de vista?". Ele disse: "Para mim, tanto faz" [,
sos] - e com isso perdeu muito, porque eu o tinha na con-
ta de um bom lutador. Eu disse: "Olha, Marcelo, para
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mim, não é tanto faz'. Estou querendo acertar, e dois
conversando têm mais possibilidades de acertar do que
um sozinho. De maneira que se você quisesse conversar
comigo, se permitisse, eu iria procurar você". "Istá bem.
Onde é que você está?". Eu estava na sede do Partido.
"Posso passar aí em meia hora". "ótimo. Fico te espe-
rando". Estou esperando até hoje. Não deu a menor sa-
tisfação. E uma desconsideração que eu não merecia, nem
ninguém merece. Afinal, ele sabe que esse sindicato está
aí em grande parte devido ao esforço meu e de outros
comunistas e de democratas não-comunistas, como o
Fausto e outros. Ele não tinha nem nascido! Não quero
dizer que velhice é documento, mas não é possível você
tratar um sujeito que ainda não desmereceu a confiança
da classe dessa maneira.

Agora, esse menino, o Prata-" 4 , está indo melhor. Man-
tém contato com o pessoal nosso.

Também não acho justo é ficar lá muito tempo. Até pare-

I
ce que não quero que ninguém avance, que estou segu-
rando os outros. Não, deixa o pessoal ir para diante. Mas
de um certo modo, você vê que eles conduzem. Acho

' que estão querendo demais. Algumas coisas nessas vitó-
rias que houve aí e tal são um pouco exageradas, talvez,
mas foram conquistas.

LF - Como o senhor vê, hoje, a democracia no Brasil e a
situação do Legislativo?

ARMANDO ZLLLER - Acho que o Legislativo não é
melhor nem pior que as outras instituições. Tem havido
alguma melhora, avanços em alguns setores. No interior,
não sei como estão as Câmaras de Vereadores. Tem havi-
do cada escândalo por aí, que você fica bobo. Começa
pelo prefeito, desce e vai até o varredor. Mas, é claro:
com dinheiro, há disposição...

Se não há vigilância, os partidos não são partidos. Um
está no PSD porque o inimigo está na UDN, se não os
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dois estavam na mesma sigla. Não há questões de princí-
pio nem coisa nenhuma. De qualquer forma, é melhor do
que não haver pluripartidarismo.

Agora, há um elemento novo: demos um salto da demo-
cracia representativa para a democracia atual, que está se
transformando numa democracia participativa. Democra-
cia popular no Brasil era o seguinte: a função do povo
era, no dia 15 de novembro, botar o voto na urna e aca-
bou. Daí para diante, o homem que ganhou é que ia fazer
política e o eleitor ia para casa trabalhar. Até o Perón di-
zia isso: "O bom operário vai da casa para o trabalho e do
trabalho para casa". E como animal que vai do pasto para
a carroça e da carroça para o pasto. O resto fica por conta
dos políticos.

Não é assim, não. O eleitor deve eleger alguém no dia
15, mas com conhecimento do programa. Ele o elege com
base nisso e vai exigir desse eleito a luta para pôr em
prática aquele programa. Se não cumpre o prometido, o
povo está aí, em cima, muitas vezes pedindo até a cassa-
ção do mandato. Vai ser por aí afora. Vai se avançar lenta-
mente, mas nesse sentido: o povo participando da políti-
ca. Essa mentalidade já há nas grandes cidades! E isso
vai ser definitivo, para avançar. E se não fosse assim, pior
do que o governo fracassar, seria o fracasso da própria
democracia.

LF - Como esta é nossa última entrevista, gostaríamos
de saber se o senhor deseja acrescentar ou modificar algo
no seu depoimento.

ARMANDO ZILLER - É o final, não é? VOLI ver se faço
como a menina das Mi/e Uma Noites e invento mais algu-
mas façanhas, que é para não acabar isso. fros/
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Juscelino Kubiisi'hek de O/keira.
À época da entrevista, a Arquidiocese de São Paulo era

dirigida por D. Paulo Evaristo Arns.

Dos dois casamentos de João Zilier nasceram, segundo o
depoente: Armando (1908), Armanda (1909), Angelina (1912),
Abigail (1914), Ada/gisa (1917), ilde/chi (1918), Anfrido (1919),
rl,n,'lcar (1920). Albi/uz (1924), Albina (1925) e A/bi/éo (1926).

Clube Atlético Mineiro, de Belo Horizonte.

Refere-se à rebelião militar contra o governo de Epitácio
Pessoa, em 05 de julho de 1922, primeira grande mobilização do
ciclo tenentista", e que originou a legenda dos "dezoito do forte

de Copacabana".
6 Artur da Silva Remordes (1875-1955). Político, advogado,

professor e fazendeiro. Presidente do Estado de Minas Gerais e
Presidente da República. Revolucionário em 1930, participou da
Revolução Constitucionalista de 1932 e assinou o \lanifcsto dos
Mineiros. Pertenceu ao PRM, à UDN e ao PR.

Lindo Eduardo Coelho (1871-1961). Político, médico,
professor,jornalista e fazendeiro. Vereador, prefeito de Ubá, De-
putado Federal Constituinte e Senador Constituinte. Filiou-se ao
PRM e ao PSD.

Raul Soares deilioura (1877-1924). Político, jurista, profes-
sor e escritor. Vereador, Agente Executivo Municipal, Deputado
Estadual, Deputado Federal e Senador. Várias vezes Secretário de
Estado. Ministro da Marinha. Presidente do Estado. Pertenceu ao
PRM.

° Cartas publicadas no Gorreio da Manhã, em outubro de
1921, atribuídas a Artur Bernardes e destinadas a incompatibilizá-
lo com a opinião pública e, particularmente, com as Forças Armadas.

Antônio (Jar/o.r Ribeiro de Andrada (1870-1946). Político,
advogado, promotor, magistrado e professor. Prefeito de Belo
Horizonte, Secretário das Finanças de Minas Gerais, Deputado
Federal, Deputado Federal Constituinte, Senador Estadual, Sena-
dor Federal e Ministro da Fazenda. Presidente de Minas Gerais,
I )arti cipohI das articulações da Aliança Liberal e da Revolução de
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1930. Presidiu os trabalhos da Constituinte de 1934 em Minas
Gerais. Pertenceu ao 1RM e ao P1'.

As eleições foram cm outubro de 1928.
Camilo Nogueira da Gama (1899-1976). Político, advoga-

do, jurista e professor. Advogado do Banco do Brasil. Chefe do
Gabinete do Ministro da Fazenda. Deputado Federal e Senador.
Pertenceu ao PTB e ao MDB.

IAPB - Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários.
Nas eleições de julho de 1933, Álvaro Ventura foi eleito

20 suplente de deputado federal classista à Assembléia Nacional
Constituinte. Em setembro de 1934, assumiu a cadeira de Deputa-
do Federal.

A terceira cidade, certamente, era Santos.
'Joâo cabanas, um dos mais conhecidos líderes do "movi-

mento tcnentista". Participou do movimento de 1924, da Revolu-
ção de 1930 e da Aliança Nacional Libertadora (1935).

Antônio deSiqueira Campos teve destacado papel nas rebe-
liões "tenentistas" de 1922 e 1924. Foi um dos líderes da Coluna
Prestes.

Henrique Cordeiro Oest participou da Revolta de .5 de julho
de 1922. Signatário da ata de fundação da Aliança Nacional
Libertadora cm 1935. Deputado Federal pelo PCB (Ri).

' Refere-se à legenda inscrita no brasão do Município de
São Paulo - nem ducor, duro (conduzo, não sou conduzido).

a' Trata-se do psicoterapeuta e escritor paulista Roberto
Freire.

' Astrogildo Pereira, jornalista, foi um dos fundadores do PCB.
_____ 2 ArthurFrnstFwert, codinome Harry Bcrger. Membro do
Partido Comunista Alemão, enviado secreto da Internacional Co-
munista para assessorar o PCB e a Aliança Nacional Libertadora.
Preso e brutalmente torturado pela polícia do Estado Novo, enlou-
queceu na prisão.

23 Olga Bendrio Prestes ou Eva Gruger (1908-1938). Alemã,
comunista, casou-se com Luís Carlos Prestes em Moscou e, em
1935, sob o nome de Maria Bergner Vilar, chegou ao Brasil junto
com o marido. Presa em novembro de 1935, após o levante da
ANL, foi deportada, grávida, em setembro de 1936, para a Alema-
nha, onde morreu num campo de concentração.



Juventude Comunista do Brasil. Organização auxiliar do
PCI3 voltada para a juventude, mais tarde denominada União da
Juventude Comunista. Em 1947, foi declarada ilegal.

25 Refere-se ao aniversário do Estado Novo, instaurado a 10
de novembro de 1937.

' O depoente se refere à greve dos bancários de 1946.

André T,/ino Gornia participou da Coluna Prestes e da
Revolução de 1930. Deputado à Assembléia Nacional Constituin-
te pela legenda do PCB. Serviu no l0'. Batalhão de Caçadores,
sediado em Ouro Preto.

28 João Cândido. Marinheiro, liderou a chamada Revolta da
Chibata, em novembro de 1922.

29 FLEISCHER, I)avid V —AsBasesSódo-e.onô,nictzçdo Re-
cnilarnenlo Paidário, 1945-1965. Rio de Janeiro: Fundação Uni-
versidade de Brasília, 1979.

50 Refere-se às decisões do IX Congresso do Partido Comu-
nista Brasileiro (1990).

Louro Regina/do da Rocha, codinome Bangii. Membro do
PCB, participou desde o início da Aliança Nacional Libertadora.
Secretário-Geral do PCB cm 1937.

32 Numa conversa informal com os entrevi stadores, Arman-
do Ziller mencionou o assassinato de um camarada - Luís Zúdio-
pela Polícia. Ao longo do depoimento, não voltou ao tema, e não
houve, posteriormente, oportunidade para esclarecer o episódio.
Informações fornecidas por antigos companheiros de militância
de Armando Zilier asseguram que Luís Zúdio foi morto pela polí -
cia quando fazia pichação política na região de Benfica. Distrito
Industrial de Juiz de Fora.- A 4" Região Militar foi sediada em Juiz de Fora. MG, até
3111211996.

Benedito Valadares Ribeiro (1892-1973). Político e advoga-
do. Aderiu à Aliança Liberal e integrou as forças legalistas na Re-
volução de 1932. Deputado Federal, Senador, Interventor em
Minas Gerais e Governador eleito pela Assembléia Estadual Cons-
tituinte. Pertenceu ao PR\I, ao PP, ao PSD e à Arena.

's João Tavares ('o,reia Rera/do (1891-1960). Político, advo-
gado, magistrado, banqueiro e escritor. Vereador, Prefeito de Pou-
so Alegre, Deputado Estadual e Deputado Federal. Participou da
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campanha da Aliança Liberal. Secretário do Interior e Interventor
federal em Minas Gerais. Pertenceu ao PRM, ao PP e ao PSD.

Hbru/es Cor,ria dos Reis. Líder sindical e militante do E'CR.
Deputado federal pelo P'I'B (RJ). Membro da Comissão Executi-
va do Comando Geral dos Trabalhadores - CGT (1962). Integrou o
Comitê Central do PCB.

Instituto Metodista Izabela Hendrix, de Belo Horizonte.

Rabelo. Médico, foi Diretor da Santa Casa de \liscri-
córdia de Belo Horizonte e professor da Faculdade de Medicina
da UMG. Presidiu a ANL em Minas.

39 C'ristiano França Teixeira Guimarães (1895-1970). Banquei-
ro, engenheiro e industrial. Fundador e Presidente do Banco Co-
mércio e Indústria de Minas Gerais. Presidente do Sindicato dos
Bancos e da Associação Comercial.

'João Amazonas deSozisa Pedroso integrou a direção do PCB
até 1960. Nesse ano, em desacordo com as resoluções do V Con-
gresso, juntou-se à corrente política que viria a constituir, em 1962.
o PC do B. partido do qual se tornou Secretário-Geral.

" Pedro Ventura FiIipedeAraújo Pomar foi um dos dirigentes
históricos do PCB. Em 1960, em desacordo com as resoluções do
V Congresso, juntou-se à corrente política que viria a constituir.
cm 1962, o PC do B. Morreu em 1976, quando uma reunião clan-
destina do PC do B foi reprimida pela polícia.

Parece ser a este caso que o depoente se refere, páginas
atrás, quando menciona um comunista que foi brutalmente tortura-
do por ter matado um policial que tentava prendê-lo.

43 Maria A/kmin (1901-1974). Político, advogado, pro-
fessor e jornalista. Deputado Federal, Secretário de Estado do In-
terior, Secretário de Estado das Finanças, Secretário de Estado da
Educação, Ministro da Fazenda e Vice-Presidente da República.
Pertenceu ao PP, ao PSD e à Arena.

Afonso Do/abela Bicalho. Funcionário do Banco Hipotecá-
rio, participou intensamente da reorganização do Sindicato dos
Bancários no início da década de 1940. Procurador do Sindicato
dos Bancários de Belo Horizonte na gestão de Noralino de Melo
Castro. Membro da junta Provisória criada para substituir a direto-
ria do Sindicato (que fora forçada a renunciar) cm 1935. Militante
do PCB.
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Rosa/to Maia era bancário e s indicalista no Rio de Janei-
ro. Em 1935, para escapar das pressões que sofria naquele Estado,
transferiu-se para Minas Gerais.

NEP - sigla russa de Nova Política Econômica: conjunto
de medidas econômicas e políticas de que lançou mão o governo
soviético, em 1921, para enfrentar a escassez de alimentos e o
descontentamento dos camponeses.

Diógenes Amida Câmara. Dirigente do PCB até 1960.
Nesse ano, em desacordo com as resoluções do V Congresso, jun-
tou-se à corrente política que viria a constituir, em 1962, o PC do
B. Exilou-se em 1972 e regressou ao Brasil, com a anistia, em
agosto de 1979. Morreu nesse mesmo ano.

° 1,`j,,ujoi1/vimdeiIfe/o Franco (1897-1948). Político, advo-
gado, empresário e jornalista. Revolucionário em 1930. Signatário
do Manifesto dos Mineiros. Deputado Estadual, Deputado Fede-
ral e Deputado à Assembléia Nacional Constituinte. Pertenceu ao
PRM, ao PP e à UDN.

Manuel Rabelo Mendes (1878-1945). Militar, atingiu o pos-
to de general. Apoiou o levante tenentista contra a Posse de Artur
Bcrnardes. Interventor Federal no Estado de São Paulo. Ministro
do Supremo Tribunal Militar. Presidente da Sociedade Amigos da
A m é rica.

° Cândido Lara Ribeiro Naves (1898-1954). Advogado, ju-
rista, professor e banqueiro. Signatário do Manifesto dos Mineiros.
Diretor e Presidente do Banco Comércio e Indústria de Minas
Gerais. Diretor-Geral do Tesouro e Secretário das Finanças do
Estado dc Minas Gerais.

' Refere-se ao discurso de Getúlio Vargas, em junho de
1940, a bordo do encouraçado Minas Gerais.

Fernando de Lacerda. Médico, eleito para a direção do
PCB no II Congresso desse partido (1928/29). Tio de Carlos
Lacerda.

Pedro iIfoia Lima (1898-1966). Jornalista. Participou do
movimento tenentista de 1922. Diretor da '/Hhuna Popular, órgão
do PCB, e de A Manhã, órgão da ANI . Seu irmão Paulo Mota Lima
também pertencia ao PCB.

° Job c'anpolina de Só. Bancário. Em agosto de 1941 foi
eleito Secretário-Geral do Sindicato dos Bancários de Belo Hori-
zonte. Em 1944, com a renúncia do presidente, Elói Tertuliano,
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passou a ocupar o cargo vago, o que fez até o final do mandato e a
posse da nova diretoria, presidida por Armando Zilier, em junho
de 1945. Um dos fundadores do PSD em Minas, pertenceu tam-
bém ao PTB.

João Pinheiro da Silva (1860-1908). Político, advogado,
professor e industrial. Senador Federal e Presidente do Estado.
Pertenceu ao PRM.

56 cristiano Monteiro Machado (1893-1953). Político e advo-
gado. Por ocasião da Revolução de 1930, acumulava os cargos de
Secretário do Interior, Chefe de Polícia e comandante-geral da
Força Pública. Deputado Estadual, Deputado Federal e prefeito
nomeado de Belo Horizonte. Secretário da Educação e Saúde l'ú-
hlica. Embaixador junto à Santa Sé. Pertenceu ao PP e ao PSI).

Afonso Arinos de judo Franco (1905-1990). Político, escri-
tor, professor, historiador, jornalista e advogado. Signatário do jl'Ía-
n:fesio dos Mineiros. Deputado Federal. Secretário de Estado (sem
pasta). Duas vezes Ministro das Relações Exteriores. Senador (DF)
e Senador Constituinte (RJ). Presidiu a Comissão de Sistematiza-
ção da Assembléia Nacional Constituinte. Pertenceu à UDN, à
Arena, ao PFL e ao PSDB.

5 í.ucas Lopes (1911-1994). Político, engenheiro. economis-
ta e professor. Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e Tra-
balho, Secretário da Viação e Obras Públicas, Ministro da Viação e
Obras Públicas e Ministro da Fazenda.

59 .1zisce1ino Kubitsc/zek assumiu a Prefeitura de Belo Horizon-
te em 15/0411940.

Antônio Mourão Guimarães (1888-1965). Político, médi-
co, industrial e banqueiro. Secretário da Agricultura, Indústria, Co-
mércio e Trabalho. Deputado Estadual Constituinte e à legislatura
ordinária. Um dos fundadores e presidente do Banco de Minas
Gerais S.A. Em diversos períodos foi Presidente do Sindicato dos
Bancos do Estado de Minas Gerais. Filiou-se ao PR.

61 JosafdA1a1edo (1896-1977). Político, farmacêutico, médi-
co C líder ruralista. Prefeito nomeado de Mariana. Um dos funda-
dores e primeiro presidente da Federação das Associações Rurais
de Minas Gerais. Presidente da Federação da Agricultura do Esta-
do dc Minas Gerais. Pertenceu ao PSD.

6 D. Antônio (LOS Santos Gabral. Primeiro bispo da Diocese
de Belo Horizonte, criada em 11/2/1921 e elevada à categoria de
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arquidiocese em 01/2/1924. Governou a Arquidiocese até 1957,
quando adoeceu e foi substituído por D. João de Resende Costa.
Faleceu cm 1967.

Odeie Pinto l4i/adares.
LRA —Legido Brasileira deAssiçiincia, organização filantró-

pica presidida, no plano nacional, pela esposa do presidente da
República e, nos Estados, pelas esposas dos governadores. Extinta
cm 1998.

' Pedro A/eixo (1901-1975). Político, advogado, escritor e
jornalista. Signatário do JÍan:jèslo dos Mintiros. Deputado Estadual
Constituinte e à legislatura ordinária. Deputado Federal. Secretá-
rio do Interior. Ministro da Educação e Cultura. Vice-Presidente
da República. Pertenceu ao PP, à UDN e à Arena.

I
Mí/ton Soam. Gampos (1900-1972). Político, advogado,

professor, escritor e jornalista. Redator e signatário do .4ían,ferio
dos Mineiros. Deputado Estadual, Deputado Federal e Senador.I Ministro da Justiça e Negócios Interiores. Governador do Estado.
Pertenceu ao PP, à UDN e à Arena.

Ro/ivarde Freiias (1911-1970). Político, professor e jorna-
lista. Deputado Estadual Constituinte e à legislatura ordinária.
Secretário da Educação. Filiou-se ao PR.

Itabira Ivn Ore Company - Companhia inglesa de explo-
ração de minério de ferro, começou a operar no Brasil cm 1911.
Em 1919 passou a contar também com a participação de capital
norte-americano, por meio do empresário Percival Farquhar. Nes-
sa ocasião, Artur Bernardcs, governador de Minas Gerais, opôs-seI aos planos de Farquhar, que contrariavam o projeto bernardista de
implantação da siderurgia no Estado. Em 1942, por força dos Acor-
dos de Washington, a companhia foi dissolvida e transferida para oI	governo brasileiro. O mesmo decreto dissolveu a Itabira Iron e
criou a empresa de economia mista Companhia Vale do Rio Doce.

Antônio Luís de Noronha Guarani foi suplente do Sindica-
to dos Bancários de Belo Horizonte (1941-44) na gestão de Elói
l'ertuliano e tesoureiro do mesmo sindicato na gestão de Job

Campolina de Sá (1944-45). Posteriormente, tornou-se diretor do
Banco Mercantil.

Orlando RosaRonfirnJ, Dirigente do PCB, consta da lista
dos "desaparecidos políticos" durante o regime militar. Morreu,
provavelmente, em 1975. Cf. Brasil: Ximca Mais. São Paulo: \`o-
'es, 1985.
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71 Trata-se, provavelmente, da Conferência da Mantiqueira,
realizada em agosto de 1943.

72 MUT— Movimento Unificador dos Trabalhadores. Orga-
nização intersindical de âmbito nacional, criada em 30 de abril de
1945, sem o reconhecimento do Ministério do Trabalho. Participa-
ram da sua fundação cerca de 300 dirigentes sindicais de 13 esta-
dos. Foi substituído pela Confederação dos Trabalhadores do Bra-
sil (CTB) em setembro de 1946.

" Fabianos: socialistas moderados, membros da Fabian
Society, fundada em Londres em 1884.

DELGADO, Lucília de Almeida Neves. PTR - 1)0
Getu/ismo ao Refonnisrno (/945-19Ó4). São Paulo. Marco Zero, 1989»
t,. 161.

Lindo/fo C'o//or, tio de Fernando Collor de Melo, presi-
dente da República por ocasião da entrevista.

' Ne,ton Cardoso nasceu em 1943. Político e empresário.
Prcfcito de Contagem, Deputado Federal, Governador e Vice-
Governador do Estado. Filiou-se ao PR, ao \IDB e ao PMDB.

" I/acirPereiral.irna (1915-1974). Político, industriário, lí-
der sindical e funcionário público. Deputado Estadual Constiniin-
te, Deputado Estadual e Deputado Federal. Pertenceu ao PTB. ao
M'l'R e ao MDB.

Refere-se às transformações políticas ocorridas na União
Soviética e no leste europeu a partir de 1989.

Constituída por intelectuais e políticos de orientação so-
cialista, não comunistas, a Esquerda Democrática surgiu no início
de 1945, articulando vários grupos de resistência ao Estado Novo.
Realizou sua primeira convenção em agosto de 1946, quando se
transformou em partido político. Em agosto de 1947, passou a se
denominar Partido Socialista Brasileiro.

SI O General /urico Gaspar-Dutra foi Ministro da Guerra de
1936 a 1945.

8) Alberto Deodato Maia Barto (1896-1978). Político, advo-
gado, professor, escritor e jornalista. Signatário do Manifesto dos
Mineiros. Deputado Estadual Constituinte, Deputado Estadual (su-
plente) e Deputado Federal. Pertenceu ao PP, à UDN e à Arena.

"Mitingueiro": político "bom de comício". A expressão
origina-se na palavra inglesa rneeling.

' DELGADO. I,ucília de Almeida Neves -op. cii., p. 30.
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COMES. Ângela Castro e D'ARA(JO, Maria Celina.I	Gmi/is,no e Traba/hismo: 7nsões e Dimensões do Partido frabaIhista
Rrasi/ei,v. Rio, FGV-CPDOC. 1985 (mimeo.). Apud DEI GADO.
I.ucília de Almeida Neves, op. 1*., p. 31.

SalvaslorAlfrnde Gossens elegeu-se presidente da Repú-
blica do Chile em 4 de setembro de 1970 e imediatamente iniciou
um amplo conjunto de reformas sociais, econômicas e políticas.
Em 13 de setembro de 1973, um golpe militar chefiado pelo Ge-
neral Augusto Pinochet interrompeu a "via chilena para o socialis-
mo". Salvador Allendc morreu nessa mesma data, em circunstân-
cias não esclarecidas, quando aviões fiéis às forças golpistas bom-
bardearam o palácio de La Moneda, sede do governo.

°José Francisco Rias Fortes (1891-1971). Político e advoga-
do. Deputado Estadual, Deputado Federal, Secretário da Seguran-
ça e Assistência Pública e Comandante da Força Pública, prefeito
nomeado de Barbacena, Ministro da Justiça e Negócios do Interior
e Governador do Estado de Minas Gerais. Pertenceu ao PRM. ao
PSD e à Arena.

Pa/amas: alavancas (em espanhol).

Provavelmente se trata do PSP - Partido Social Progres-
sista, chefiado por Ademar de Barros.

Roberto CorhraneSimon.ren. Industrial, presidente do Cen-
tro das Indústrias do Estado de São Paulo e, posteriormente, da
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Senador por São
Paulo.

°° Roberto ilíargonari. Protético, dirigente do PCB cm
[berlândia desde a década de 1940. Foi vereador.

A greve nacional dos bancários a que o depoente se refere
foi realizada durante janeiro e fevereiro de 1946.

Otocílio Negrão definia (1897-1960). Político, engenhei-
ro, empresário e jornalista. Revolucionário) em 1930. Prefeito de
Belo Horizonte (a primeira vez, nomeado; a segunda, por voto
popular). Ministro do Trabalho, Comércio e Indústria. Deputado
Estadual Constituinte, Deputado Estadual e Deputado Federal.
Pertenceu ao Pl ao 1TB, ao PTN e ao PSD.

'° Antônio Luciano Roce/ar Couto. Presidente do Sindicato
dos Bancários do) Rio de Janeiro e representante dos bancários na
comissão paritária designada pelo Ministério do Trabalho para ela-
borar quadro de carreira para a categoria (1945).

1
1
1
1
1
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Olímpio Fernandes de Me/o. Secretário do Sindicato dos
Bancários do Rio de Janeiro e representante dos bancários na co-
missão paritária designada pelo Ministério do Trabalho para elabo-
rar quadro de carreira para a categoria (1945). Integrou a Comissão
Executiva Nacional dos Bancários (1954)

'' Magno Fernandes. lèsoureiro do Sindicato dos Bancários
na gestão de Armando Zilier.

CGTB - Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, que
teria substituído o N11  e se extinguido com a fundação da C'E'B.

'Marro Antônio Tavas Coelho nasceu em 1926. Advogado
e político. Um dos delegados do PCB no congresso que decidiu a
criação da CTB. Deputado Federal pelo Estado da Guanabara,
teve seu mandato cassado cm 1964 com base no Al-I. Integrou o
Comitê Central do PCB.

' Davi Custódio. Funcionário da Companhia de Morro \e
lho, exercia grande liderança sobre seus companheiros de trabalho
e de sindicato.

Deocleciano Holanda Cavalcanti permaneceu à frente da
CNTI - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria
desde a fundação daquela entidade, ciii 1946. até 1962, quando foi
substituído por C!odsmith Riani.

100 'lodsmii/i Riani nasceu em 1920. Político, ind ustriário,
tecelão, eletricista e líder sindical. Deputado Estadual, teve seu
mandato cassado em 1964, com base no A1-1, vindo a reeleger-se,
após a anistia, em 1983. Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria (1962-64) e, no mesmo período, da
Central Geral dos Trabalhadores. Filiou-se ao PSP, ao PTB e ao
PMDB.

101 AciCumpista só assumiu a presidência da CNTI em 1972,
embora tenha participado de várias diretorias daquela Confederação.

Ernáni Áíaia nasceu em 1912. Político, ga rço in,
comerciário e líder sindical. Deputado Estadual. Filiou-se ao PR.
ao PTB, ao PCB, à UDN, ao \IDB e ao PMDB.

'°3 LindolJoHill nasceu em Juiz de Fora. Na III Conkrência
Nacional do PCB (1946), foi eleito membro do Comitê Central do
partido. Candidato do PCB à Assembléia Constituinte de Minas
Gerais, em 1947 (não se elegeu).

C'l'B - Confederação dos Trabalhadores do Brasil. Orga-
nização intersindical de âmbito nacional, criada durante o Con-
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gresso Nacional de Trabalhadores realizado no Rio de Janeiro en-I tre 9 e 20 de setembro de 1946. Não reconhecida pelo .Ministério
do Trabalho. Substituiu o Movimento Unificador dos Trabalhado-
res (MUT). Extinta por decreto cio maio de 1947.

"° Roberto Morna (1902-1978). Marceneiro-entalhador, di-
rigente sindical, político. Ingressou no PCB em 1924. Participou
da criação da Confederação Sindical Latino Americana (CSLA)
em 1929. Em 1943, iniciou o trabalho de reorganização do PCB e
passou a integrar, em 1945, a direção nacional desse partido. No
mesmo ano ocupou o cargo de Secretário Geral da Confederação
dos Trabalhadores do Brasil (CTB). Em 1950 foi eleito Deputado
Federal pelo PRT Na década de 6() participou da Central Geral
dos Trabalhadores (CG1'). No fim da década de 60 participou, como
representante do Brasil, da Federação Sindical Mundial (FSM),
em Praga.

'°' Nora/dino Lima (1885-1951). Político, bacharel em Di-
reito, professor, funcionário público e escritor. Deputado Estadual,
Deputado Federal, Secretário da Educação e Saúde Pública e
Interventor federal cm Minas Gerais. Pertenceu ao PRM e ao PSD.

07 Júlio Ferreira de C'a,y 'a/ho (1894-1962). Político, promo-
tor, advogado e professor. Interventor federal em Minas Gerais,
Deputado Estadual Constituinte e à legislatura ordinária. Perten-
ceu ar) PR e ao PSD.

IOM Jacinto de carvalho era trabalhador da Mina de Morro
Velho. Secretário-Geral do PCB. Participou da criação da CNTI.
Vice-prefeito de Nova Lima. Candidato do PCB à Assembléia
Estadual Constituinte, em 1947 (não se elegeu).

"" Getúlio U7,rgas fora deposto cm 29 de outubro de 1945. O
Presidente da República em exercício era José Linhares.

tU OvídioXavierdeAbreu nasceu em 1898. Político, bancá-
rio e professor. Chefe de gabinete do Governador, Secretário das
Finanças, Secretário de Estado da Fazenda, Secretário do Interior,
Presidente do Banco do Brasil e Ministro interino da Fazenda.
Deputado Federal. Pertenceu ao PSD e à Arena.

(7ar1os Coimbra da Luz (1894-1961). Político, advogado,
professor, jornalista e banqueiro. Revolucionário em 1930. Prefei-
to de Leopoldina. Secretário da Agricultura, Viação e Obras Públi-
cas, Secretário do Interior e Comandante-Geral da Força Pública,
Ministro da Justiça e Negócios do Interior. Deputado Federal. Na
condição de presidente da Câmara dos L)eputados, assumiu por
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duas vezes, interinamente, a Presidência da República. Pertenceu
ao PP e ao PSI).

Vences/au Rriíç Pen'ira Gomes ( 1868-1966). Político, ad Oga-
do e empresário. Deputado Estadual, prefeito de Belo Horizonte,
Secretário do Interior. Presidente do Estado, Vicc-Prcsidente da
República e Presidente da República. Pertenceu ao PRM e ao PSD.

13 José de Alaga/li/les Pinto (1909-1996). Político, bancário,
banqueiro e professor. Signatário do Manzfesto dos Mineiros. Presi-
dente da Associação Comercial de Minas Gerais, Deputado Fede-
ral, Secretário das Finanças, Governador do Estado de Minas Ge-
rais e Ministro das Relações Exteriores. Pertenceu à E 1)\. à Are-
na, ao PP (Partido Popular) e ao PDS.

114 Iianar José de Oliveira dedicou à biografia de Armando
'/,iller um capítulo de seu livro Constituinte -Mineiros em Bussi de
Rquilí/..iio. Belo Horizonte, Editora O Lutador, 1987.

Em 0211211946 houve eleições para o Senado da Repú-
blica.

III, Refere-se às eleições de 1986, quando foi candidato a
deputado federal pelo PCB (não se elegeu).

II? Raposos: município pertencente à Região \Ietropolitana
de Belo Horizonte.

João Nascimento Godói nasceu em 1911. Político e advo-
gado. Deputado Estadual Constituinte e à legislatura ordinária,
perdeu o mandato para Jason Suares de Albergaria, por força das
eleições suplementares de 13/4/1947. Pertenceu ao PDC.

" Valdir Lisboa nasceu em 1913. Político e advogado. De-
putado Estadual Constituinte e a duas legislaturas ordinárias. Filiou-
se ao PTB.

20 Américo Rraa-ilMariins da Costa t1891-1956). Político e
médico. Prefeito nomeado de Aimorés. Deputado Estadual Cons-
tituinte e a duas legislaturas ordinárias. Pertenceu ao PSD.

121 Fe/iciano de Oliveira Pena (1901-1978). Político, profes-
sor e advogado. Signatário do Manifesto dos Mineiros. Presidiu a
Assembléia Estadual Constituinte de 1947. Deputado Estadual e
Deputado Federal. Secretário da Viação e Obras Públicas. Perten-
ceu ao PRM e ao PR.

22 1nelo nasceu em 1894. Militarepolíti-
co. Adjunto e Diretor da Fábrica de Pólvora Estrela. Comandante
da 4 Região Militar (Juiz de Fora, MG). Prefeito do Distrito Fede-
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tal. Deputado Federal pelo Distrito Federal e pelo Estado da
Guanabara. Filiou-se ao PSP, ao PSD, à Arena e ao PMDB.

113 José (JésarSoraggi (1915-1967). Político e advogado. De-
putado à Assembléia Estadual Constituinte e à legislatura ordiná-
ria. Pertenceu ao PRP.

12' Júlio de Carvalho, JoséAnd,é de Almeida e Juarez de Souza
Ga, -mo.

' .José Ribeiro Pena (1900-1969). Político, advogado, pro-
fessor e jornalista. Deputado Estadual Constituinte e à legislatura
ordinária. Secretário do Interior, Secretário da Segurança Pública e
Secretário da Viação e Obras Públicas. Vice-Governador do Esta-
do de Minas Gerais. Pertenceu ao PSD.

Oscar Dias Comia nasceu em 1921. Político, advogado,
professor e escritor. Deputado Estadual Constituinte e a duas
legislaturas ordinárias. Deputado Federal. Secretário da Educa-
ção. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Presidente doTribu-
na! Superior Eleitoral e Ministro da justiça. Membro da Academia
Brasileira de Letras. Pertenceu à tJDN.

FahrfcioSoa,'sdaSi/va nasceu em 1913. Político e advo-
gado. Deputado Estadual Constituinte e a duas legislaturas ordiná-
rias. Filiou-se à UDN. ao PTB, ao PT e ao PSB.

121 Alberto leixeira dos Santos Filho (1904-1996). Político,
advogado e professor. Prefeito nomeado de São Domingos do Pra-
ta. Deputado Estadual Constituinte e à legislatura ordinária. Filiou-
se ao PTN.

XenofonieMtrcadant, (1897-1957). Político, advogado e
professor. Deputado Estadual Constituinte e a duas legislaturas
ordinárias. Pertenceu ao PS[).

°°José Ribeiro de Navarn (1891-1965). Político e advogado.
Deputado Constituinte e a duas legislaturas ordinárias. Filiou-se
ao PSD.

131 Juarez de Sousa (,'a,,no (1912-1992). Político e advogado.
Deputado Estadual Constituinte cm 1947 e a legislaturas ordinári-
as. Deputado Federal. Secretário da Agricultura, Indústria, Co-
mércio e Trabalho, Secretário da Viação e Obras Públicas e Secre-
tário do Interior. Pertenceu ao PRM, ao PR e à Arena.

132 Antônio Pedro Braga nasceu em 1908. Político e magis-
trado. Prefeito nomeado de Visconde do Rio Branco, Deputado
Estadual Constituinte c à II 'egislatura. Secretário do Interior e
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Justiça. Desembargador e Prcsi(lcntc (1(1 Tribunal de Justiça. Per-
tenceu ao PSI).

133 Hoje Tribunal de Contas do Estado.

' .1dofo de Oliveira Portela (1906-1966). Político. médico
e magistrado. Prefeito de Ibi'á. Deputado Estadual e Deputado
Constituinte. Presidente do Tribunal de Contas do Estado. Perten-
ceu ao PP e ao PSD.

"' Onofre Mendes Júnior (1899-1966). Magistrado, advogado
e professor. Procurador-Geral do Estado e Desembargador.

136 Arquirnedes Moia. jornalista, natural de Diamantina. Es-
crevia urna coluna de política internacional no j ornal F.çtido a',
Minas.

137 Genildo 1*' eirada Costa (1913-1965). Advogado e jorna-
lista. Promotor de Justiça, redator-chefe do jornal /stado de Minas.
Chefe de Gabinete do Secretário de Interior e Justiça e Chefe do
Serviço de Imprensa do Governo do Estado.

139 Gássio Goni/ves nasceu em 1937. Político e advogado.
Deputado Estadual e Deputado Federal. Procurador-Geral e Se-
cretário Municipal de Administração de Belo 1 lorii.ontc. Filiou-se
ao MDB. ao PMDB e ao PSDB.

39 ilaiônio de Faria Lopes nasceu cm 1936. Político e bancá-
rio. Funcionário do Banco do Brasil. Presidente (cassado cni 1964)
do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte, Deputado Estadu-
al. Filiou-se ao PTB, ao PDC, ao MDB. ao PMDB e ao PSDB.

"° Otávio Flísio Alves de Brito nasceu cm 1940. Político,
engenheiro e professor. Secretário Adjunto de Ciência e
Tecnologia. Secretário de Estado da Educação. Secretário de Esta-
do de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente. Deputado Federal.
Filiou-se ao PMDB e ao PSDB.

'' Refere-se ao Deputado Roberto Cardoso Alves (PMDB-
SP).

142 Clodorniro Augusto ek Oliveira (1868-1935). Político, enge-
nheiro e professor. Professor da Escola de Minas de Ouro Preto. Se-
cretário da Agricultura, Indústria, Terras, Viação e Obras Públicas.

Urielde Resende A/vi,n (1913-1972). Político e advogado.
Prefeito nomeado de Bueno Brandão e de Parreiras (Caldas). De-
putado Estadual Constituinte, Deputado Estadual e Deputado
Federal. Pertenceu ao PSD.
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.infba/Manjue.s Gonlijo (1889-1962). Político e empresá-
rio. Deputado Estadual Constituinte e à legislatura ordinária pelo
PSL).

145 Refere-se ao Deputado Federal Ro/rio F.'ftr. do PCB,
que viria a se tornar presidente do PPS - Partido Popular Socialista.

Américo RennéGiannetti (1896-1954). Político, engenhei-
ro e empresário. Como Secretário da Agricultura, Indústria, Co-
mércio e Trabalho, foi o responsável pela concepção do Plano de
Recuperação Econômica e Fomento da Produção, elaborado no
Governo Mílton Campos. Prefeito de Belo Horizonte. Filiou-se à
UDN.

Em maio de 1947, acolhendo denúncia do Deputado
/?a,reto Pinto, o TSE cassou o registro do PCB. Em janeiro de
1948, o Congresso Nacional cassou o mandato do senador, dos
deputados (federais e estaduais) e dos vereadores do PCB.

' 4M 1/ceu Rarbedo, Subprocurador-geral da República, substi-
tuiu, em 1946, o Procurador-Geral 'i'cmístocles Brandão Cavalcanti
no processo de cassação do registro do PCB.

Francisco Sá (1862-1936). Político, engenheiro, jornalis-
ta e escritor. Deputado Provincial. Secretário da Agricultura, Co-
mércio e Obras Públicas. Ministro da Viação. Senador pelo Ceará.
Pertenceu ao PR Cearense.

"" Francisco Radarófúnior(1892-1970). Político e médico.
Prefeito nomeado de Minas Novas. Deputado Estadual Constitu-
inte, Deputado Estadual e Deputado Federal. Duas vezes \linis-
tro interino da Justiça e Negócios do Interior. Pertenceu ao 1 1 1 1 e ao
PS D.

'' Munlo Paulino Badaró nasceu em 1931. Político e advo-
gado. Deputado Estad ual e Deputado Federal. Senador indicado
pela Arena. Ministro da Indústria e Comércio. Filiou-se ao PSD, à
Arena, ao PDS, ao PPR e ao PPB.

Os partidos comunistas são regidos pelo princípio do
centralismo democrdiico, que obriga todos os militantes a observar
rigorosamente as deliberações dos órgãos dirigentes.

'I'rata-se das discussões internas do PCB à época da entre-
vista.

°' Refere-se a Otacílio Negrão del.inm.
Fdarde Godói da Mata Machado (1913-1995). Político,

advogado, professor, escritor e jornalista. Chefe do Gabinete Civil
do Governador e Sccrctrio de Estado do Trabalho e Cultura Pu-
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pular. Deputado Estadual, Deputado Federal (cassado com base
no Al-5) e Senador. Filiou-se à tJDN, ao MDB, ao PMDB e ao
PSDB.

Trocadilho com Janus (ou Jano), divindade romana.
157 Aires da Mata iilachado Filho (1909-1985). Filólogo, es-

critor, acadêmico, professor e folelorista.
Refere-se, provavelmente, ao Primeiro Congresso Tra-

balhista, realizado em Belo Horizonte em novembro de 1944.
A nova Constituição foi promulgada em 18 de setembro

de 1946.
°°Ronan TitodeAlmeida nasceu em 1931. Político, empre-

sário e fazendeiro. Deputado Federal e Senador (Constituinte).
Secretário de Estado do Trabalho e Ação Social. Filiou-se ao ME)B
e ao PrlDl3.

"' I João Lima Guimarães (1893-1960). Político, farmacêuti-
co, advogado, professor e jornalista. Participou da campanha da
Aliança Liberal e da Revolução de 1930. Deputado Estadual Cons-
tituinte, Deputado Estadual e Senador. Pertenceu ao PP e ao PTI3.

162 Di/ermando Manias da Cosia Cruz Filho (1907-1971). Po-
lítico, médico e empresário. Prefeito de Juiz de Fora. Deputado
Estadual Constituinte, Deputado Estadual e Deputado Federal.
Secretário da Viação e Obras Públicas. Pertenceu ao PR e à Arena.

É possível que o depoente se refira à Coligação Demo-
crática, ampla aliança partidária que, cm 1946, sustentou a candi-
datura dc Nlílton Campos ao Governo do Estado.

Israel Pinheiro da Silva (1896-1973). Político, engenhei-
ro e industrial. Secretário da Agricultura, Viação e Obras Públicas e
da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho. Deputado Fede-
ral. Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil (Novacap) e Prefeito nomeado de Brasília. Governador do
Estado. Pertenceu ao PRM. ao PP, ao PSD e à Arena.

65 Rondon Pacheco nasceu em 1919. Político e advogado.
Deputado Estadual Constituinte, Deputado Estadual e Deputado
Federal. Secretário do Interior. Ministro da Casa Civil. Governa-
dor do Estado de Minas Gerais eleito pela Assembléia Legislativa.
Filiou-se à UD\, à Arena e ao PDS.

66 Simão Viana da Cunha Pereira (1919-1983). Político, ad-
vogado e empresário. Deputado Estadual Constituinte, Deputado
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Estadual e Deputado Federal (cassado com base no A1-5). Conse-
lheiro do Tribunal de Contas do Estado. Pertenceu à [DN. ao
N1DB e ao PMDB.

17 Joséde Magalhães Drummond (1883-1949). Político, advo-
gado, professor, jornalista e promotor de Justiça. Vereador e Agen-
te Executivo Municipal de Santa Bárbara. Membro do Conselho
Deliberativo de Belo Horizonte. Deputado Estadual. Pertenceu
ao PRM.

' Oscar Dia.ç Correia.
'Mateus Salom/de Oliveira (1907-1955). Político e advoga-

do. Deputado Estadual Constituinte e à legislatura ordinária. Per-
tenceu à UE)N.

" Antônio Simões de Almeida (1902-1952). Político, advoga-
do e professor. Deputado Estadual Constituinte e à legislatura or-
dinária. Filiou-se ao PR.

(]lemenie/.uz, jornalista dos Diários Associados, era liga-
do ao PCB.

172 Pedro Aíaciel Vidigal ou Padn' Vidigal. Religioso, político,
professor e escritor. Deputado Estadual e Federal. Pertenceu ao
PSD e à Arena.

Refere-se à política do PCB na época em que foi gravado
o depoimento.

À época do depoimento, o PCB tinha um vereador
(Arutana Cobério) na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte.

Em 1980, Luís Carlos Prestes rompeu com o PCI3 e ex-
pôs publicamente suas divergências num documento intitulado
"Carta aos Comunistas".

VAN STRALEN. i'erezinha Berenice de Sousa. Movi-
mento Sindical dos Bancár*s em Belo Hotizonte (1932-64). Disserta-
ção de Mestrado. Departamento de Ciência Política da Faculdade
de Filosofia e Ciências Humanas - UFMG. Belo Horizonte, 1986.

177 "Segundo um entrevistado, no Rio se organizou um tra-
balho 'muito bom', através de Pedro Paulo Sampaio Lacerda, que
trabalhava numa agência do Banco do Brasil na Itália, e que ia até
atrincheira levar encomendas para os combatentes". (Cf. Van
Stralen, Terczinha Berenice de Souza, op. ai., p. 146)" Carmelindo Pinto Coelho, advogado do Banco do Brasil.

1	- -" Provavelmente, Marco Antônio 7»v-in's coelho.
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' Refere-se à luta interna do PCB em 1991.
81 DOPS - Departamento de Ordem Política e Social.

182 Francisco Lage Pessoa ou Padn'Lage(1917-1989). Político
e religioso. Pertenceu ao PTB, ao PDT e ao PT

JOC —Juventude Operária Católica.

' Um dos pontos de discórdia do V Congresso referia-se à
mudança de nome do partido. Isso porque, em 1947, quando o
registro do PCB foi cassado, argumentou-se que esse partido seria
apenas sucursal (a seção brasileira) de uma organização internacio-
nal sediada em Moscou, a Internacional Comunista. Essa subordi-
nação estaria expressa no próprio nome da agremiação - Partido
Comunista do Brasil. Em 1961, como que parecia ser  iminente
legalização do partido, uma ala dos comunistas passou a defender
que ele se transformasse cm Partido Comunista Brasileiro. Por trás
dessa discussão encontrava-se, porém, urna outra, muito mais pro-
blemática: a chamada "desestalinização", proposta por Kruschev,
cinco anos antes, no 200 Congresso do Partido Comunista da União
Soviética. É a essas questões que o depoente se refere.

Maunio Grabois, membro do Comitê Central do PCB
até 1960. Nesse ano, em desacordo com as resoluções do V Con-
gresso, juntou-se à corrente política que viria a constituir, em 1962,
o PC do B. Morreu na "guerrilha do Araguaia" (1972-74).

' Lincoin Cordeiro Oest, membro do Comitê Central do
PCB até 1960. Nesse ano, em desacordo com as resoluções do V
Congresso, juntou-se à corrente política que viria a constituir, em
1962, o PC do B. Morreu na "guerrilha do Araguaia" (1972-74).

187 Refere-se à luta interna que se travava no PCB em 1991.

O Ministro da Guerra era JairDantas Ribeiro, hospitaliza-
do em março de 1964 por razões de saúde e substituído interina-
mente pelo general Armando de Morais Ancora, comandante do 1
Exército.

189 OIT - Organização Internacional do Trabalho.

'1'rata-se, provavelmente, de Fábio deilraújo Moia (1912-
1983), Diretor Regional do Serviço Social da Indústria (Sesiminas),
Presidente da Federação das Indústria de Minas Gerais e Vice-
Presidente da Confederação Nacional da Indústria.

191 O General Alejandro Lanusse assumiu a presidência da
República Argentina cm 1971. por meio de um golpe militar. Em

ir
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1
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1973, convocou eleições presidenciais. vencidas pelo candidato
peronista Héctor Cámpora.

O Gtwera/Juan Domingo Perrín presidiu a Argentina entre
1946 e 1955. Deposto por um golpe militar, exilou-se na Espanha
e retornou a seu país em 1973, quando foi novamente eleito presi-
dente da República. Morreu em 1974.

HéctorGdrnpora elegeu-se presidente da República Ar-
gentina em 1973 e, no mesmo ano, renunciou para permitir a elei-
ção de Juan Domingo Perón.

' O General mau José'! ire.r tomou o poder, na Bolívia, por
meio de um golpe militar, em 1970, sendo derrubado, também por
um golpe militar, cm 1971.

'° Em outubro de 1968, um golpe militar guindou ao poder,
no Peru, o general juan Velasco AI varado, que promoveu reformas
de caráter nacionalista. Alvarado foi deposto por um golpe militar
em 1975.

194, No Panamá, o general Ornar Torrijos assumiu o poderem
1968, por meio de um golpe militar, e tomou várias medidas de
caráter nacionalista. Morreu num acidente aéreo, cm 1982.

O depoente provavelmente se refere ao movimento guer-
rilheiro liderado pelo Cel. Jefen'on (jardim Osório, desbaratado em
março de 1965 pelas Forças Armadas brasileiras.

' r/os Larnarca, capitão do Exército brasileiro, desertou
em 1969 e juntou-se ao grupo guerrilheiro Vanguarda Popular Re-
volucionária. Morto em 1971.

11 0 depoente provavelmente se refere a 4íaurui-io Grabois,
que veio a morrer na "guerrilha do Araguaia" (1972-1974).

204) Minas Tênis Clube, de Belo Horizonte.
201 Trata-se do Comitê Central do Partido Comunista Brasi-

leiro.

I.,ifs Inácio da Silva (Lula), presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema.

203 Joaquim dos Santos Andrade (Joaquinzdo), presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo.

JairMenegueili, presidente da CU'l' - Central Única dos
Trabalhadores.

205 Deputado Modesto da Silveira, do PMDB.
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4/mi, Vim. jornalista, membro da c1ircçc) nacional do
PCB desde 1946.

207 Refere-se à mudança do nome do Partido Comunista Bra-
sileiro para Partido Popular Socialista, que já se discutia à época da
entrevista. Essa mudança ocorreu em 1992.

Antônio S/,io da Silva lrouca nasceu em 1941. Médico.
Presidente da Fundação Oswaldo Cruz - RJ, Secretário da Saúde
do Estado do Rio de Janeiro, Deputado Federal em ditas
legislaturas. Filiou-se ao PCB e ao PPS.

Iiclav Havei, presidente da República Federal Tcheca e
Eslovaca a partir de 1989.

210 Refere-se à invasão da 'fl± ecos lováquia, em 1968, pelas
tropas do Pacto de Varsóvia.

Refere-se ao IX Congresso do Partido Comunista Brasi-
leiro, realizado em 1990.

212 Luís ViegasMoiiii.ina, funcionário aposentado do Banco
do Brasil, ex-dirigente da Contec e vice-presidente da Confedera-
ção Nacional dos Aposentados.

2 °Marcelo José Nunes D'Agostini, presidente do Sindicato dos
Bancários de Belo Horizonte de 1987 a 1990.

4 José Prata deAraújo, diretor do Sindicato dos Bancários
de Belo Horizonte.
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PARTIDOS POLÍTICOS

ARENA - Aliança Renovadora Nacional

MDB - Movimento Democrático Brasileiro

MTR - Movimento Trabalhista Renovador

PCB - Partido Comunista do Brasil. Após 1961,
Partido Comunista Brasileiro.

PPS - Partido Popular Socialista

PC do B - Partido Comunista do Brasil (após 1961).

PDC - Partido Democrata Cristão

PDS - Partido Democrático Social

PDT - Partido Democrático Trabalhista

PFL - Partido da Frente Liberal

PMDB - Partido do Movimento Democrático
Brasileiro

PP - Partido Progressista

PPB - Partido Progressista Brasileiro

PPR - Partido Progressista Reformador

PR - Partido Republicano
PRM - Partido Republicano Mineiro

PRP - Partido de Representação Popular

PSB - Partido Socialista Brasileiro

PSD - Partido Social Democrático

PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira
PSP - Partido Social Progressista
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PT - Partido dos Trabalhadores

PTB - Partido Trabalhista Brasileiro

PTN - Partido Trabalhista Nacional

UDN - União Democrática Nacional
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