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Ainda bem que o Amigo não guarda para si essa rique-
ïa. distribuindo-a à mão larga pelas páginas da imprensa.

Meus parabéns pelo apostolado da sua cultura, que é de
Causar inveja a muita gente.

José Newton - Arcebispo de Brasília.
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PEDRO MACIEL VIDIGAL PEDRO MACIEL VIDIGAL Unia obra antológica a honrar as letras do Brasil,
que OS de agora e os vindouros irão compulsar para
aprender, aprender, aprender e para louvar, louvar e lou-
'ar. Mina inesgotável de ouro e de prata! Mar imenso de
pérolas que irão ilustrar muitos escritores, oradores pro-
fessores e jornalistas! A beleza da forma, a sublimidade
das idéias, a teologia do pensamento farão o seu livro
atravessar os tempos.

Oscar de Oliveira - Arcebispo de Mariana.

*

F0
O prezado amigo continua o lidador de sempre: aberto

dos grandes e sadios ideais de um "humanismo integral",
lídimo e capacitado defensor da boa formação humanística
permeada das necessárias lições do Cristianismo e íntegro
ntdrprete do pensamento da Mãe Igreja Católica. Aceite

minhas cordiais felicitações.

Dom Gero Ido M. M. Penudo - Arcebispo
de Aparecida

Seu interessante e substancioso livro foi lido por mim
duas vezes a fim de sentir-lhe o gosto do sumo das palavras
e do pensamento.

Sempre profundo e criativo em tudo que escreve, você
está anunciando o Evangelho de Cristo com o manejo dou-
to e impecável da sua pena.

Fraternalmente no Senhor.

Dom Antônio Eliseu Zuqueto.

*

Recebi o seu livro e, como sempre, por mais ocupado
LjLI esteja, cuido de apreciar imediatamente tudo que o se-
nhor escreve e publica.

Primeiro, porque o senhor está sempre a serviço da
lereja e da Pátria. Investe sempre, corajoso e destemido,
piofligando erros e abusos, venham de onde vierem. E não

ca apenas em palavras. Apresenta sugestões e planos para
aueamento dos males. Em segundo fuga;-, o estilo atraente,
icoroso, a vasta erudição atraem o leitor que gosta das

citações nos lugares exatos.
Pena que o senhor tenha deixado tão cedo a Câmara

dos Deputados.

Monsenhor Guilherme - Vigário-Geral da Diocese de
Leopoldina.
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Aqui em São João dei Rei, nós estamos ao seu lado.
Protestamos com os seus protestos. Afirmamos com as suas
afirmações de democracia. E condenamos o que o amigo
condena: o comunismo, a ditadura, a corrupção, o mando-
nismo, a petulância e a ladroeira, onde quer que tudo isso
se encontra: nos palácios, ou nas ruas, ou nas repartições
públicas. Temos confiança em Deus e esperamos que a ver-
dade, a razão e o bom senso vencerão.

Cordiais parabéns pelas suas corajosas atitudes.
Nosso bom amigo Dom Oscar me falou que você pre-

tende despedir-se da Política. Espero que isto não aconteça.
Se acontecer, irei sentir muito que, na Câmara dos Deputa-
dos, não se faça mais ouvir sua voz sincera, enérgica e des-
temida. Lastimarei o acontecimento.Embora fique alimen-
tando a esperança de que poderá passar a jornalista. Deus o
queira.

Monsenhor Jose Maria Fernandes.

Posso afiançar-lhe, Vidigal, que vale a pena viver no
mundo em que você vive, alimentar-se da comida espiritual
que o fortalece, nutrir-se das suas palavras, calcar-se uma
vida sobre o belo exemplo de humanismo que você nos dá.

Cônego Aderbal Murta - Diretor do Colégio
São Norberto, de Montes Claros-MG.

Dentre todos os livros de grande valor e alto mérito li-
terário publicados pelo senhor, destaco Religião, Política e
Humanismo porque, na verdade, se apresenta como obra
magnífica em que à riqueza e variedade do conteúdo se
aliam uma forma elegante, castiça, primorosa e um estilo
vigoroso e atraente.

O senhor sabe como lhe quero bem e quanto o admiro
por sua privilegiada inteligência, sua vasta, profunda e in-
comum cultura humanística e teológica, seu carisma de es-
critor, sua plenamente total dedicação aos interesses da
Igreja e pelos relevantíssimos benefícios prestados ao nos-
so Estado e ao Brasil, sobretudo no Congresso Nacional,
que ilustrou com os seus dotes de brilhante orador e sua
profícua ação parlamentar, que o fizeram admirado, ouvido
e acatado pelas mais conceituadas lideranças políticas na-
cionais.

Padre José Pedro Mendes Barros.

Quando me vejo diante dos milhares de estudantes que, em número de mais de dez niilhões, enchem as universi-
dades americanas, imagino o sucesso que a presença do caro amigo poderia aqui produzir.

Não quero exagerar e nem me move intuitos de agrados excessivos, ao declarar que poucos oradores conheço com
a cultura, a força e a persuasão da sua palavra.

,Jiís cimo Ki hit.s li ek

Do seu exemplo, como deputado, ficará, sem dúvida, a recordação edificante de que se pode servir o povo sem en-
ganá-lo, sem mistificá-lo, sem traí-lo.

Pela sua autoridade política e moral, continuará a exercer na vida pública de Minas Gerais, aquela magistratura con-
quistada pela sua cultura, pela sua inteligência, pelas suas convicções democráticas, sobretudo e principalmente peio ardor.
pela intrepidez com que sempre soube defendê-la.

Tane rodo Neics.

A leitura dos seus discursos ofereceu-me a oportunidade de confirmar-me nos juízos que formei da sua vigorosa per-
sonalidade de homem público: inteligência, cultura, oratória e coragem a serviço de altas causas.

Deplorando que nossa terra tenha perdido (para sempre?) representante do seu valor na Câmara Federal, felicito-o
pelas páginas excelentes que espelham com tanta fidelidade o seu espírito e  seu coração.

Do seu velho admirador

Ai?'ar Rc'naii ir.

O seu livro é perfeita radiografia de sua vida na política. Desejaria, quando encerrar minha longa carreira parlamen-
tar, olhar para trás e divisar um panorama de realizações e de afirmações semelhantes ao do estimado amigo.

Muita falta faz o senhor ao Congresso Nacional, pela ausência de seus conselhos e, sobretudo. de suas corajosas
posições.

Senador .4ccioiv Filho.

O seu livro está destinado a ter perenidade em nossas letras não só pela forma, que é das mais puras, das mais límpi-
das e das mais comunicativas, mas, também, pelo conteúdo que encerra, a par de grandes lições para o nosso tempo, um
precioso acervo de informações sobre figuras de nossos homens que ainda não mereceram um julgamento definitivo por
parte de nossos contemporâneos.

Ld,íari/ de 1 (/510/1/ eio.

Sou forçado, sim senhor, forçado a mandar-lhe estas linhas de parabéns e de pêsames. Parabéns, pela atividade
fantástica que desenvolveu no Congresso Nacional; pela maneira como a desenvolveu; pela riqueza de caráter com que tra-
balhou. E pêsames ao Congresso. ao Estado de Minas, ao nosso povo, ao no sso País, por haver perdido uni representante
como pouquíssimos têm sido.

Lara Resende.

O seu livro oferece leitura amena, por vezes mais profunda, rica de citações adequadas. O estilo é bem cuidado, ori-
ginal, agradável, persuasivo. Ora me pareceu estar lendo Epiteto ora Montaigne; ora um discípulo de Tácito visando galar-
doar com a glória cidadãos beneméritos e punir com a publicação de seus erros cidadãos malfeitores,

l.ídio Machado Bandeira de Mel/o.

No seu livro está o homem enérgico, lúcido e culto, impávido na luta e inflexível na defesa dos postulados fundamen-
tais. Seu trabalho vale como hino ao bom político que espalhou benefícios em vasta região mineira e construiu a reputação
de parlamentar sério e estudioso. Com seu livro, caro parente, a classe política fica, cio certa maneira, redimida e justiçada.

confessá-lo.	

Padre José Martins Teixeira.II II III II II	 9Pat.: Permito-me sugerir-lhe que reuna e faça publi
orientação das gerações vindouras.	 15292

Desembargador'José Co/onhf), ur ,nuLa - rresiueme ao 1 ribunal de Justiça do Distrito Federal,

Mais inc encantam em sua vida de político militante é
o seu amor à Igreja e o seu destemor em professá-lo e em
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7AÇÃO POL(TCA

Sr.jornalista Francisco de Morais Mendes,

se houve a instituiço divina da palavra

foi para ficar associada etmisteriosa oriipotn-

cia da verdade.

A verdade é a alma da Hist6ria7t J
Se,da verdade,surgir o esc&io u

surja o escndalo,mas cue se diga/a v dade.

Sinceramente, /	
li

Pe
19.XI.1998
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Narrent de te alii, proprio sordescit in ore
Gloria; si taceas, plus tibi laudis erit.

John Owen
(Johannes Auduenus).

Louvem-te outros, que em ti mesmo
Não fica bem qualquer louvor.
Calando, verás que no silêncio
E que se encontra o elogio maior.

1997
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Editor
ARNALDO OLIVEIRA

OFERTÓRIO

Mestra incomparável, a Igreja Católica foi quem me deu as melhores lições sobre como
fazer o apostolado de interessante e boa Ação Política, ensinando-me a verdadeira Filosofia do Bem
Comum.. De-uma delas aprendi que o Bem Comum "concerne ao homem integral com as suas neces-
sidades espirituais e materiais e envolve a totalidade das condições de vida social que ele necessita
para lograr plena e facilmente sua completa perfeição pessoal." E, de outra, este perfeito juízo: 'O bem
comum é o estabelecimento de condições públicas normais e estáveis de tal forma que não resulte
difícil aos indivíduos nem às famflias levar uma vida digna, regular, feliz, segundo a Lei de Deus'.

À Igreja Católica quero, nesta página, prestar a homenagem de minha sincera e perene
gratidão por motivo de todos os benefícios que ela me tem feito durante estes quase 90 anos de uma
vida abençoada por Deus.

Pedro Maciel VidilJ

DEDICO este livro à igreja Católica porque lhe devo tudo quanto sou.
Minha Mãe Espiritual, foi Ela quem, pelo Sacramento do Batismo, me honrou com a

dignidade de Cristão e, pelo Sacramento do Crisma, plantou na minha alma as sementes dos Sete
Dons do Espírito Santo.

Por intermédio de seus Ministros, que no Confessionário me perdoam todos os pecados
cometidos, Ela me tem tranqüilizado a consciência e, principalmente, me tem beneficiado com
muitas graças do Pai Eterno.

Ela me tem alimentado efort Wcado pelo Sacramento da Eucaristia que, para minha vida
espiritual, é como o sol para a vida terrestre. Se o sol ajuda as obras da natureza, a Eucaristia
concorre para as operações da Graça. E, se o sol opera diferentemente conforme a disposição dos
corpos que ele alumia, a Eucaristia produz efeitos diferentes conforme as disposições das pessoas
que a recebem. Por isso foi que Santo Anselmo afirmou: Quando participamos da Mesa da Comu-
nhão, Jesus Cristo vem até nós como sol resplandecente - " Venit Christus ut nitidissimus sol".

Foi Ela quem, me conferindo o Sacramento da Ordem, me fez Ministro de Deus e Sacerdote
para sempre, apesar de todos os meus defeitos e daquelas fraquezas próprias da condição humana.

Porduas vezes, chegando às portas da morte, fui socorrido por Ela com a Extrema- Unção,
que é Sacramento de Vida.

Foi Ela quem, presidindo a cerimônia religiosa do casamento de papai com mamãe, me fez
filho de uma Família Cristã marcada pelo sinal de uma Fé inabalável, sem hesitações e sem recuos.

Foi Ela quem, por seu legítimo representante, o Papa Paulo VI, usando a autoridade de
seu incontestável poder de desligar-me dos votos inerentes ao sacerdócio, houve por bem conce-
der-nie a graça de participar do Sacramento do Matrimônio junto com Ruth Guerra que, durante
dezoito anos, me levou a viver em estado de felicidade.

Esposa fiel e exemplar metade da minha alma, meeira da minha vida, Ruth me foi cons-
tante colaboradora de todas as boas obras realizadas a favor do povo.

Meu anjo da guarda em todos os passos e trabalhos, meu bálsamo salutar em muitas
feridas, meu consolo e meu conforto nos sofrimentos, minha excelente conselheira e suave
corregedora de muitos erros, minha auréola que coroou as maiores vitórias conquistadas como
político... tudo isto Ruthfói no mais belo formato.
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No Rio de Janeiro, em 1955,  urn desenhista assim retratou o pessedista Padre Pedro Maciel Vidigal.



APRESENTAÇÃO

PEDRO MACIEL VIDIGAL nasceu no dia 18 de janeiro de 1909, em Calambau, velho e
pequenino arraial situado nas margens do Rio Piranga, na Zona da Mata Mineira.

Filho de Feliciano Duarte Vidigal e de Augusta Maciel Vidigal, por via paterna, descende
do Inconfidente José Aires Gomes, seu tetravô, e, por via materna, de Amador Bueno, o Aclamado,
seu eneavô.

Fez seus estudos primários em sua terra natal, tendo como excelente professora Dona
Alzira Ribeiro, que exerceu o magistério com amor, com muito amor. No Seminário de Mariana,
cursou Humanidades, Ciências, Filosofia, Teologia e Direito Canônico, entre 1922 e 1931.

No dia 30 de novembro de 1931, foi ordenado sacerdote por Dom Antônio de Almeida
Lustosa, Arcebispo de Belém do Pará.

De março de 1929 a novembro de 1931, ainda seminarista, lecionou Português e História
do Brasil no citado Seminário. Durante os anos de 1932 e 1933, Latim e História da Civilização, no
Ginásio Dom Helvécio, de Ponte Nova - MG. Depois, foi pároco de Porto Seguro (1934), de
Dionísio (1935 e 1936) e de Nova Era (1937-1942), prestando bons serviços à Igreja Católica nas
três paróquias, graças a Deus.

Capelão Militar do 11 R. 1., em São João dei-Rei, dali saiu para exercer o cargo de Técnico
de Educação na Divisão de Ensino Superior, nomeado pelo Presidente Getúlio Dorneles Vargas, no
dia 22 de dezembro de 1942. Em fevereiro de 1943, foi designado Inspetor Federal da Faculdade de
Filosofia de Minas Gerais, e colaborou eficientemente para que ela fosse oficializada e incorporada
àUFMG.

No dia 6 de agosto de 1943, foi recebido no Instituto Histórico e Geográfico de Minas
Gerais, tomando posse da Cadeira para que havia sido eleito.

Em 1945, publicou seu primeiro livro, em cujas 446 páginas historiou a descendência de
Amador Bueno, no Vale do Rio Doce. Esta obra mereceu louvores da crítica especializada, aqui no
Brasil e no exterior, sobretudo na Inglaterra, na Espanha e nos Estados Unidos da América do
Norte.

Um dos fundadores do Partido Social Democrático (PSD) em Minas Gerais, fez aquela
Política que consiste em promover o bem comum durável que implica a totalidade das condições da
vida social de que o homem necessita para lograr facilmente sua plena perfeição pessoal.

Foi Deputado à Assembléia Legislativa de Minas Gerais (1954-1958) e Deputado Federal
durante três legislaturas (1959 j97l).

Como político, o seu retrato de corpo inteiro está nas numerosas e grandes obras que ele
realizou em Abre-Campo, Calambau, Caratinga, Conceição do Mato Dentro, Córrego Novo,
Guaraciaba, Governador Valadares, Itambacuri, Manteria, Nova Era, Ponte Nova, Rio Espera, San-
ta Maria de Itabira, São Domingos do Prata e em outros municípios. A maior parte delas concer-
nente à valorização das crianças, dos meninos, dos jovens e dos adultos. Por exemplo: assistência
às mães e aos recém-nascidos, em Maternidades muito bem equipadas; instrução em centenas de
salas de aulas bem arejadas e bem iluminadas para o ensino em todos os graus, inclusive para o
ensino profissional; recuperação da saúde, em grandes Hospitais; e defesa da higiene em várias



cidades, com o abastecimento de água potável bem tratada. Além disso, colaborou decisivamente
para que fossem construídos trechos de rodovias, como o que liga Ponte Nova a Rio Casca, e para
que os fios de eletricidade da Cemig chegassem a várias cidades e a muitas propriedades rurais.

Tudo foi feito sem qualquer ônus para o governo do Estado, e sem exigir qualquer contri-
buição dos habitantes das localidades beneficiadas. Assim, ele contribuiu para, numa vasta região,
o homem valer mais e ser mais, o que é muito mais importante do que ter mais.

Quando era Deputado, participou da Delegação do Brasil à 9fl Sessão da Conferência
Geral da United Nations Educational, Scientzjlc and Cultural Organisation (Unesco), realizada em
Nova Delhi, em novembro-dezembro de 1956, e à 430 Reunião da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), realizada em Genebra, na Suíça, em junho de 1959. Em março-abril de 1967,
representou a Câmara dos Deputados na Reunião da Primavera da União Interparlamentar, reali-

zada em Palma de Maliorca, nas Baleares (Espanha).
Como observador parlamentar, participou da Delegação do Brasil à 23' Assembléia Geral

da ONU, em New York, novembro-dezembro de 1968. A convite do governo da China Nacionalista e
da Dieta Japonesa, em 1964, visitou Taiwan (Formosa) e o Japão, junto com dez colegas Deputados.

Nas Américas, na Europa, na Ásia e na África esteve em mais de 70 países, com demora-
dos olhos observando e admirando o desenvolvimento, a civilização e a cultura de cada um deles.

Aos 20 de fevereiro de 1965, solicitou ao Papa Paulo VI a dispensa de seus votos sacerdo-
tais, todos de instituição humana, a fim de poder participar do Sacramento do Matrimônio, que é de
instituição divina. 24 dias depois, a ló de março do mesmo ano, Sua Santidade houve por bem
conceder-lhe a graça pedida. E, no dia 12 de janeiro de 1966, foi celebrado o seu casamento reli-
gioso com Ruth Guerra, sendo a cerimônia presidida pelo Arcebispo Dom Oscar de Oliveira, na
Capela da Residência Episcopal, em Mariana-MG. O casamento civil aconteceu na cidade de Nova
Era, no dia 25 do mesmo mês.

Aos 31 de janeiro de 1971, deu por definitivamente encerradas as suas atividades políticas,
passando a residir em Belo Horizonte.

Jornalista, os seus artigos têm sido publicados no Estado de Minas, em diversos jornais do
Rio de Janeiro e de São Paulo. E escritor. Os seus trabalhos, sobre assuntos literários, históricos,
genealógicos, sociais, políticos e religiosos, já se contam por dezenas.

Da Editoria.
"Erra quem pensa que a Política é uma
atividade puramente profana. Ela pode ser
um meio privilegiado para o exercício da Caridade.

Pode ser uma medida de Caridade pelo serviço
do bem comum, que é constituído pelo conjunto de
condições graças às quais os homens conseguem

alcançar sua prosperidade espiritual e temporal."

Padre Lebret

"Em geral, não querer tomar parte alguma na vida pública
seria tão repreensível como não querer prestar ajuda alguma
à promoção do bem comum?"

Leão XIII

'1

"A Política é o campo mais amplo da caridade política,
da caridade da civitas, a qual se pode dizer que é superior a todas as outras."

Pio XII

ti

"O bem comum concerne ao homem integral, como suas
necessidades espirituais e materiais?"

João XXIII

15%



"Lembra-te, sempre, de não escrever só para o tempo presente,
mas, sim, compor a tua história, fitando os olhos no futuro,
para aqueles que haverão de vir depois, esperando que eles digam de ti:
Este, sem dúvida, era homem livre e cheio de ousadia no dizer;
nada tem de lisonjeiro, nada de servil há em seus escritos,
todos são repletos de verdades."

Luciano
(Lucianós Samosateús)

&

"Tal a força da verdade que, ainda havendo quem a impugne,
se manifesta. E tal a fraqueza da mentira que,
mesmo não havendo quem a impugne, se revela."

São João Crisóstomo.

O historiador só deve ter diante dos olhos
o proveito causado por uma narração exata, correta.
E se, nela, é ajuntada alguma coisa de agradável,
deve ser de tal maneira que não sirva de corromper

a verdade, mas, sim, de fazê-la ser bem recebida.
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PRÓLOGO

NÃO É DA NATUREZA DA VERDADE AGRADAR A TODOS

Ação Política é o segundo volume da trilogia que me propus escrever sobre o que tem sido
a longa vida que Deus houve por bem conceder-me e abençoar.

Pertinho dos 90 anos, confesso que pouco fiz para merecer tão grande graça da Infinita
Bondade dEle, podendo exclamar com acerto: Merita mea, misericordia tua, Domine.

O primeiro volume foi publicado em 1993, com o título No Seminário e no Clero. Conse-
guiu generoso acolhimento de numerosos leitores da melhor categoria intelectual, entre os quais,
de modo particular, coloco os sacerdotes cientes e conscientes de que não se deve confundir a
pessoa indefectivelmente santa da Igreja com esse pessoal que, em sua grande parte, através de
vinte séculos, com clamorosos erros e corri pecados gravíssimos, transitória e indignamente a re-
presenta, traindo-a com o maior cinismo.

Além da mais otimista expectativa, No Seminário e no Clero foi muito procurado em
vários Estados de nossa República Federativa. E foi lido por ilustres professores de Seminários e
Universidades, por conceituados membros das Academia Mineira de Letras e do Instituto Histórico
e Geográfico de Minas Gerais, por apreciados escritores e jornalistas, e por muita gente que não se
escandalizou com as tremendas verdades contadas em centenas de suas páginas.

Um de meus melhores mestres, Gregorio Marafíón, certa vez escreveu: Si solo ha tenido
nuestro libro diez lectores, diez lectoresjustfican ei esfuerzo realizado.

Vem a propósito advertir que não adianta ficar alguém escandalizado com a verdade, pois
tal é a sua força que, ainda havendo quem a impugne, se manifesta. Não é de sua natureza agradar
a todos, mas triunfa o bastante se é bem recebida por homens independentes, ainda que poucos.

Neste mundo, quando já estamos à porta do terceiro milênio, observamos, com pesar, que
a mentira campeia e a hipocrisia domina, e é difícil haver coisa mais oculta que a verdade. Pois até
quando parece que com sinceridade se manifesta, muitas vezes no íntimo do coração se esconde.
Cada paixão é um véu que a encobre. O interesse a disfarça. A adulação a exagera. A má-fé a
oprime. A ignorância a desterra e a opinião pública a desfigura com as muitas cores que lhe dá.

No mar das mentiras, os corsários da traição, do engano, da maldade e da aleivosia vivem
assaltando a verdade, mas não conseguirão rendê-la. E, por mais que a falsidade faça por afogá-la, não
o conseguirá, porque quanto mais as águas das torment'quiserem sumi-la, ela se levantará dentro das
ondas como o sol nascente quando se eleva sobre o horizonte descobrindo seu rosto luminoso.

II

ERROR HESTERNUS DOCTOR HODIERNUS

Imperfeições desculpáveis não conseguiraffi aniquilar o que No Seminário e no Clero tem
de bom. Pequenos defeitos contribuíram para a bondade do livro, como contribuem para a avalia-
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ção da bondade dos homens. Entre os pés de trigo na seara imensa, algumas ervas daninhas, ainda
que sejam centenas, nunca a inutilizam, fazendo-a ficar perdida. Erros contra a pureza gramatical
me não podem ser totalmente atribuídos, apesar de haver dias em que acordo mais ignorante do que
na véspera, sem ter o direito de usar a desculpa de Horácio no verso 359 de sua Arte Poética:
Quando que bonus donnitat Homerus - De vez em quando, o bom Homero cochila. Vale dizer: até
os sábios erram e os maiores gênios cometem lá suas faltas.

Entretanto, erros imperdoáveis foram perpetrados pelos que, sem competência para o ofí-
cio, trabalharam na editoração eletrônica. Assim, tanto os meus quanto os deles nos fizeram ficar
corados. Bom sinal. Erubuerunt: salva res est. Desejável é que os cometidos ontem sejam os mes-
tres de hoje: Errar hesternus sit doctor hodiernus.

Sei que os leitores das minhas escrituras têm muito que me perdoar e muito mais que me
sofrer. Pois as leis que regem a linguagem, quando se fecham em intransigências radicais, costu-
mam tirar a força da expressão e, muitas vezes, desmantelam o ritmo do estilo. Por isso é que os
escritores têm a sua linguagem, e os medíocres têm a sua gramática.

Propriedade é da natureza humana o errar mais do que o acertar. E eu não desejo mudar a
natureza nem nunca aspirei acertar em tudo. Não me sai da memória o que Santo Agostinho (Aurelius
Augustinus: 354-430) na sua Epistola ad Macedonium diz:... é próprio dos sábios a queda nos
maiores erros. Ulpianus (Domitius Ulpianus: 170-228) observou que muitas vezes erram aqueles
que são mais confiados na autoridade das suas letras.

Num livro antigo, editado em 1586, encontrei estas palavras:

Nam ha causa nesta vida tam perfeita que nam tenha que limar: onde vay ferro le vay a
ferrugem.

O clássico Padre Manuel Bernardes observou:

A Sócrates, mestre de Platão, e a Platéia de Aristóteles, e a Aristóteles de todos os filósofos
peripat éticos, se lhes contáramos os erros fariam um grande volume.

Gregorio Maraõón estava com a razão quando afirmou que qualquer livro se salva se
contém, ao menos, uma idéia aproveitável.

Para bem escrever é indispensável pensar bem. Eis o que na sua Epístola ad Pisones o
mencionado Horácio ensinava: Scribendi recte, sapere est etprincipium etfons.

São de três espécies os extremados especialistas em excessos e frenesis gramaticais: os
que não dizem nada, porém escrevem certo; os que dizem muito, porém o dizem mal; e os piores,
que não dizem nada e o dizem mal. Escrever é orquestrar. Não será eco harmonioso no pensamento
aquilo que não for suave e correntio na boca ou no modo de escrever.

E com alegria que me coloco entre aqueles que nunca olham a Gramática como funda-
mento geométrico da Literatura, e chegam ao ponto de, com desdém, imaginar a Poesia como
vergonhosa enfermidade, a sífilis do espírito.

Voltaire preferia les belles fautes du génie à 1 'exacte et froide oraison d 'un puriste
d'Académie.

Louis Veuillot nos dá notícias de gramáticos incompetentes e pedantes, les grammatistes
qui trouvent des taches dans le soleil et souvent ces taches n 'existent que sur leurs médiocres
lunettes.

Gregorio Maraflón, ilustríssimo membro da espanhola Academia de Ia Lengua, uma das
maiores inteligências deste século e uma das melhores culturas da Europa, em todos os tempos,
deixou escrito que si la Gramática estorba a la claridad, con todo mi respecto de académico, la
aparto de mi lado.
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Os excessos da doutorice gramatical devem ser impiedosamente combatidos.
Tantas vezes visto e revisto, examinado e apurado por Pasterácio e outros filólogos, Calepino

(refiro-me ao célebre dicionário dele) ainda necessita de muitas emendas ou correções. Porém, sem
embargo dos seus defeitos, estes e outros semelhantes livros correm com muita estimação todo o
mundo literário, porque contêm em si muitas notícias utilíssimas, entre as quais se somam as suas
faltas. Ainda que bruto, o diamante não perde a sua estimação. Não escureceram todo o meu livro
as sombras nele encontradas.

O essencial, para o escritor como para o orador, consiste em dar beleza ao pensamento
com graça e elegância, com a clareza, a justeza e a propriedade das palavras. Em medir o pensa-
mento, que deve ser bem vestido com as melhores roupas confeccionadas na alfaiataria que a inte-
ligência abriu para o uso dos termos próprios.

Um de nossos mais apreciados escritores afirmou que

da linguagem, coisa viva, móbil, progressista, nossos gramáticos fazem um mausoléu, um
ossuário. Aquilo que é sonoridade e alegria na boca do povo, cantiga de berço, bonita
frase de amor; grito de guerra, muda-se em inventário, em museu filológico, com pedri-
nhas, ervinhas e bichinhos muito bem catalogados e etiquetados.

De Suetônio esta observação: Não há engenho tão agudo que não tropece em ignorâncias
e caia muitas vezes nos erros - Stultitiam nemofugit.

Quanto a mim, sabendo-me entendido, dou-me por satisfeito. Sobretudo considerando
que a minha maneira de escrever é caracterizada pela transparência das palavras, a qual permite a
rápida compreensão do que quero dizer. As palavras são o espelho em que se deixa ver o entendi-
mento: Speculum enim mentis plerumque in verbis refulget, ensinava Sêneca.

Se pelo estilo não conseguir agradar ao leitor, espero que ele me perdoe por bem-intencionado.

III

O PURISMO DE VIEIRA E DE BERNARDES E O ESTILISMO DE
EÇA DE QUEIRÓS

Nesta oportunidade, apraz-me afirmar, em alto e bom som, que nunca fui fanático devoto
do vernaculismo de nossa formosa língua portuguesa. Mais do que o purismo do Padre Antônio
Vieira, nos seus Sermões, e do Padre Manuel Bernardes, em sua Nova Floresta, e na interessante

obra Luz e Calor, sempre me agradou o estilismo de Eça de Queirós (José Maria), que é exemplo
de que os gramáticos nunca foram os mais fadados para a arte de bem escrever. Talento é de que é
preciso. Talento e alma. Ele ria de gramáticos caturras e permitia-se o luxo de ostentar desprezo
pela Gramática, embora reconhecesse que o dever de cada escritor é mostrar-se limpo naquilo que
escreve. O dizer legítimo é sobretudo aquele que a boca do povo cria. Língua boa e certa é aquela
que basta para traduzir o pensamento em todos os matizes da prosa. Quanto mais simples, a língua
irmana tanto quanto o sangue. Conhecer bem qualquer língua é ter oportunidade de comungar com
o espírito do povo que a fala.

Sempre brilhante, superior em finura, no garbo e na agilidade do verbo, Eça de Queirós foi
quem clareou e arejou a língua que, antes dele, só servia para famosos oradores sacros encantarem
os seus auditórios nos púlpitos de muitas igrejas e para inspirados poetas comporem belíssimas
epopéias. Foi ele quem, com maravilhoso poder de expressão, fechou a era do rigoroso vernáculo,
do erudito pomposo e da fala difícil, da sintaxe arrevezada a dizer tudo às avessas para tormento de
secundaristas quebrando a cabeça ou fundindo a cuca na análise lógica de textos complicados. Foi
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ele quem fez faiscar os banalíssimos termos, quem arrancou relâmpagos de beleza do encadeamen-
to dos lugares comuns. Foi ele quem democratizou e amaciou a prosa e a desembrulhou da beca, da
toga e da batina, saltando por cima de gramáticos grávidos de regrinhas, por cima de chavões e de
todos os espantalhos que se atravessam nos caminhos de qualquer escritor que, com sobriedade e
com simplicidade, é criador de belezas.

Seguro de seus próprios méritos, ele nunca invejou os méritos alheios. Conversando ou es-
crevendo, deslumbrava, fascinava. Onde quer que se sentasse, estava na cabeceira da mesa. Onde quer
que estivesse, em Lisboa ou em Coimbra, ou em qualquer país em que a língua portuguesa é falada,
ele era, em seu tempo, o centro do mundo intelectual. As merecidas honrarias com que foi distinguido
em vida eram estimadas como adorno exterior à sua verdadeira personalidade. De muito maior valor
lhe foram os dons da inteligência. Pai do realismo nas letras portuguesas, destacou-se por seu estilo
original e colorido, por sua visão singular dos homens e das coisas, pelos mais raros dotes de observa-
ção, de humorismo e de ironia. Todas essas prendas do espírito o situaram em lugar inteiramente à
parte na galeria dos grandes escritores mundiais da sua época (1845-1900) e despertam a memória do
leitor para aquelas palavras com que B alzac, em Messe d 'Athée, homenageou Voltaire, afirmando que
ele, com sua fulgurante inteligência, era te verbe ou la figure d'un siêcle.

Sem querer, a gente sente vontade de gritar, nesta página: Honra, Louvor e Glória ao Eça!

IV

A MELHOR PROPAGANDA

Dentre os gratuitos propagandistas do primeiro volume do meu Memorial se destacaram:

a) Os admirados escritores Edgard de Vasconcelos, da Academia Mineira de Letras, e
José de Assis Carvalho, licenciado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, de Roma,
e em Letras, pela PUC-MG, e culto advogado na Comarca de Ouro Preto-MG. Seus artigos publi-
cadQs Estado de Minas, o mais importante jornal de Belo Horizonte, são transcritos neste livro
para'p prezado leitor tome conhecimento das palavras com que foram bem redigidos:

NO SEMINÁRIO E NO CLERO
(Edgard de Vasconcelos)

trato dos autores clássicos latinos e gregos, que os mestres da época lhe colocavam nas
mãos, confiados, sobretudo, na sua descomunal força de vontade e no seu apego aos
estudos. Graças a isso, foi ele, pouco a pouco, formando a sua cultura humanista e religi-
osa, com a qual havia de conquistar; mais tarde, o lugar destacado que conquistou como
pregador evangélico, para onde seus superiores o designaram para organizar as paróqui-
as e para pregar a palavra de Cristo, dado o seu invulgar fervor apostólico.
Orador fluente e culto, em pouco tempo se impôs como um dos maiores oradores sacros
da diocese de Mariana, arrebatando na sua palavra imantada de eloqüência verdadeiras
multidões que enchiam os templos e apinhavam as praças públicas, onde se anunciava a
sua presença nos atos religiosos ou nos comícios políticos. E foi graças a isso que se
tomou amigo íntimo do presidente .Juscelino Kubitschek e do governador Bias Fortes que,
em muitas ocasiões, fizeram dele verdadeiro conselheiro.
Autor de 21 livros publicados, em todos eles podemos encontrar uma série de lições para
a atual geração brasileira que atravessa, no momento, uma das fases mais difíceis e mais
caóticas de nossa História. Neles, a mocidade atual irá encontrar uma série de subsídios
para a formação da sua cultura e do seu caráter; bem como de sua cultura humanística
que, infelizmente, tem sido criminosamente esquecida nas constantes reformas introduzi-
das em nossos estabelecimentos de ensino superior e até mesmo em nossas universidades,
mais preocupadas com a ciência e com a tecnologia do que com aformação do cidadão,
isto é, do homem público, que éfruto mais da educação do que do ensino. Nesse sentido,
seus livros estão cheios de lições úteis, principalmente as lições de coragem, de devotamento
ao trabalho e de respeito às coisas deste imenso País. Foi um lutador intemerato e intimorato
ao mesmo tempo, não silenciando a sua 'posição moral', mesmo quando esta conflitava
com a de seus superiores hierárquicos. E a prova disso está na classificação que fez de
seus próprios mestres no Seminário de Mariana e no julgamento que apresentou de seus
superiores e colegas, despreparados para muitas das funções para as quais foram convo-
cados. Homem justo e reto em seus julgamentos. deixou nas páginas do seu memorial
pronunciamentos de reabilitação de alguns e de condenação de outros. E foi isso que
sempre fez dele uma criatura respeitada e respeitável.
Aos 84 anos de idade, hoje ele vive em seu exílio voluntário de Calamhau, gozando da
estima e da admiração de seus conterrâneos, na terra em que nasceu e deseja morrer;
conforme diz nesse livro monumental.

27 de novembro de 1993.

Não é fácil fazer o registro literário de um memorial de 670 páginas, com que Pedro
Maciel /Vidigal condensa, com minúcias, toda a sua vida, no 'Seminário e no Clero',
dadas as dificuldades que teve de superar; desde cedo, no pequenino arraial de Calambau,
onde nasceu aos 18 de janeiro de 1909, até chegar à notoriedade que alcançou, como
representante ilustre da Igreja Católica e como homem público de excepcionais virtudes,
neste País. Pois, perdeu o pai com a idade de seis anos eficou entregue apenas à bravura
e à coragem de sua mãe d. Augusta, que foi, na acepção evangélica, uma verdadeira
'mulher forte'. Com ela aprendeu as primeiras letras, antes de iniciar os primeiros passos
na escola primária de sua terra natal. E todos nós podemos saber o que deveria ser uma
escola primária desse tipo, numa pequen ma localidade, perdida às margens do rio Piranga.
Terminado o curso primário, foi Pedro Maciel Vidigal encaminhado para o Seminário de
Mariana que era, então, um dos mais acreditados centros de cultura de Minas Gerais. Ali
começou ele os seus estudos secundários e superiores, destacando-se desde logo, entre
seus condiscípulos, por um afervorado amor ao estudo e uma inteligência excepcional, no

*

Do mesmo escritor a carta cuja cópia trago ao conhecimento do prezado leitor.

Belo Horizonte, 28 de novembro de 1993
Meu caríssimo amigo Pedro Maciel Vidigal
Abraços

Por intermédio do nosso amigo comum, Theódulo Pereira, consegui publicar; no 'Estado
de Minas', o modestíssimo artigo que escrevi a respeito de seu último trabalho, que é,
realmente, um fiel retrato da sua grandeza moral, como homem, como ex-sacerdote e
como político dos melhores que este País tem produzido.
Conforme poderá ver, a obra é imensa, e comentá-la sob todos os ângulos não mnefoi possí-
vel. Da leitura feita, retirei, apenas, alguns aspectos que impressionaram profundamente a
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minha sensibilidade, sobretudo para mostrar aos leitores como um homem pode sair de wn
pequeno arraial e chegar às culminâncias da vida política e intelectual deste País.
Lendo o seu livro, veio-me à lembrança a frase com que os norte-americanos costumam
dar relevo aos homens que se fazem pelo esforço próprio, isto é, o 'self made man', res-
ponsável naquele grande país pelo avanço da ciência, da tecnologia e das artes, no seu
mais amplo sentido.
E, portanto, com um prazer enorme que lhe envio, hoje, o meu modesto trabalho e, embo-
ra eu tenha saído de um arraial tão pobre, tão pobre como o seu, não cheguei a atingir o
nível de notoriedade que o eminente amigo atingiu, porque veio dotado de mais talento e
até mesmo de uma estrutura moral e de caráter que nunca tive. Por isso, outra coisa não
me resta senão conformar-me com a minha mediocridade, pois nada deixarei a marcar a
minha trajetória, a não ser o reconhecimento de alguns alunos que procurei orientar com
a minha experiência pessoal e de acordo com os valores cristãos em que fui criado. Com
toda estima e admiração intelectual do velho amigo de sempre.

a) Edgard de Vasconcelos.

*

Na página 7 da segunda seção do Estado de Minas, de 3 de fevereiro de 1994, saiu publi-
cado este artigo:

LIBELO TERRÍVEL

A memorialística foi sempre, entre nós, um gênero muito escasso. Se ofato engloba todas
as suas modalidades (política, econômica, social, intelectual e administrativa e 'J'en pas-
se'), particularmente, tênue é ofio das memórias eclesiásticas. Ospadres, por sua forma-
ção, com pitadas de rigor jansenista, ficaram tolhidos por uma típico pudicismo clerical
e, raramente, se expuseram à opinião pública.
O fato é deveras estranho quando se sabe que Agostinho de Hipona foi mestre insuperável
do memorialismo. Nas 'Confessiones', misturou evocações pessoais, mesmo doridas, com
altas reflexões filosóficas e teológicas, sagrando-se o escafandrista genial dos refolhos
mais recônditos da alma humana.
No século passado, na Inglaterra vitoriana, tivemos John Newman, pioneiro do
renascimento eclesiológico e que os integristas apodaram, insanamente, de ancestral do
Modernismo. Para aquilatar o alcance da injúria, basta lembrar que Pio X considerava o
movimento modernista 'estuário de todas as heresias do passado!'. A 'Apologia pro vita
sua', de Newman, é modelo perfeito da autobiografia intelectual.
Recentemente, tivemos um surto promissor de memorialistas eclesiásticos. O cardeal Rossi,
que chegou a ser decano do Colégio Cardinalício, escreveu 'Viagens Apostólicas', em
que descreveu sua luminosa trajetória, de Campinas às culminâncias do Vaticano. Opa-
dre Francisco Laje, que foi perseguido, tenazmente, durante a Revolução, e que se refu-
giou no México, publicou 'O Padre do Diabo', em que derramou sua bílis sobre o seu
bispo, que se omitiu, à época, na sua defesa. O padre Antônio Godinho, mineiro, mas
udenista vinculado às ho stes janistas, deixou-nos 'Todas as Montanhas são Azuis'.
Agora, Pedro Maciel Vidigal nos brinda com o seu Memorial 'No Seminário e no Clero',
primeiro volume de suas memórias. Mesmo sem lhe avalizar todas as opiniões, pode-se
afirmar que estamos diante de um painel grandioso do clero brasileiro em nosso tempo.

Pelo prisma de sua cosmovisão e de sua longa experiência pessoal, alicerçada por ampla
cultura, Pedro Maciel Vidigal, sem descalçar as sandálias, avança até o santuário. Não se
ofusca com as luzes, vai até a sacristia e desce, mesmo, aos porões das casas paroquiais
e dos conventos mostrando, implacável, o contraponto perene da fragilidade humana.
Nunca foi fácil afivelar máscara de anjo com asas de chumbo e pés de barro.
A obra não é uma catilinária contra a Igreja, que o autor venera como mãe e mestra,
coluna da verdade. É, sim, um libelo terrível contra as mazelas de certos homens mesmo
colocados em altos postos de comando. Vidigal escarpela, a frio, a história do celibato,
no Brasil e no mundo.
Ele foi o primeiro padre brasileiro liberado do ônus do celibato, no após-concílio. 14
está, no Memorial, o rescrito do Santo Oficio, assinado pelo cardeal Ottaviani, um dos
mais empedernidos conservadores da Cúria Romana, que se destacou sempre como
'laudator temporis acti'. Foi contra as mudanças durante o Concilio e nos tempos pós-
conciliares, Chegou a ameaçar o padre Murray, 5.1., no tempo do Vaticano 11: 'não se
esqueça de que sou o carabineiro do Vaticano'.
Paul Murphy conta em 'La Popessa', ed. Lieu Commun, página 223, que o cardeal Ottaviani
sussurrou, um dia, nos ouvidos de Tardini: 'Os papas passam, mas a Cúria permanece'.
Lá está a ata do casamento, escrita, pessoalmente, por Dom Oscar de Oliveira que, ape-
sarde tachado de conservador; postulou, pioneiramente, à Santa Sé, a liberação dos votos
do padre Pedro Maciel Vidigal. Era tão fiel à Santa Sé, canonista insigne que sempre foi,
que cumpriu, ao pé da letra, a exigência de segredo e realizou o casamento, a portas
fechadas, na capela do Palácio Episcopal de Mariana.
Se o religioso se realizou em segredo total, o mesmo não aconteceu com o casamento civil,
em Nova Era, por exigência mesma do Código Civil Brasileiro.
Como Vidigal era membro destacado da bancada federal mineira (terceiro mais votado
em Minas) e como se quebrava um tabu plurissecular; armou-se um enorme estrondo
publicitário na mídia falada e escrita.
A oportunidade, dois bispos, dom Castro Pinto e dom Manuel Delbouz, se destacaram na
condenação ao gesto de Vidigal. Foi uma dissonância dolorosa, uma vez que Pedro Maciel
Vidigal, coerente consigo mesmo efiel às normas canônicas, obtivera a liberação do ônus
dos votos das mãos de Paulo VI, o homem que, Vigário de Cristo, detinha o poder sobera-
no de ligar e desligar na terra e no céu.
Paulo VI, suspirando embora, também liberou a muitos outros sacerdotes que, homens de
fé, lhe pediram licença para casar. Vidígal não se acovardou e lembrou aos citados bispos
a boa lição do catecismo de que o matrimônio é um sacramento, sinal da graça e que
atua\'ex opere operato'.
A história toda do casamento e das suas repercussões, no Brasil e no exterior; está nos
últimos capítulos do livro.
Enquanto muitos censuravam Vidigal, o cardeal Motta, seu velho amigo, o abraçou, di-
zendo: 'Roma locuta, causa finita'. Embora não endosse, 'pleno iure', todos seus severos
juízes, peço vênia para me congratular com Pedro Maciel Vidiga4 por sua coragem e
lucidez.
Fico aguardando a conclusão da obra, que será, sem dúvida, um marco miliário na
memorialística eclesiástica brasileira.

a) José de Assis Carvalho
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NOSSO CIRENEU
b) Ilustres dignitários da Igreja Católica:

1. Dom José Pedro Costa. Grande bispo. Grande em tudo. Particularmente na "glória da
paciência que consiste em padecer sem culpa".

Difícil, quase impossível, será encontrar, no episcopado nacional, quem lhe era superior
na inteligência, na cultura e na capacidade de trabalho.

Os estudos mais sérios lhe fecundaram o talento. Pois tudo proíbe a mediocridade aos bispos.
Durante muitos anos de abençoado sacerdócio, destacou-se como heraldo do Evangelho

de Jesus Cristo, sempre apresentado com simplicidade, com clareza e com perfeita arquitetura
pedagógica.

No púlpito, continuava sendo Príncipe da Oratória Sacra. Com  seu garbo peculiar, sabia
falar no mais apurado som, nem alto nem baixo, com a boca leal na exposição da doutrina de
nossa Igreja.

As suas pregações, com voz límpida e serena, numa dicção correta, todos punham os seus
ouvidos à escuta atenciosa e se felicitavam por motivo de estarem aprendendo muitas lições em
saborosos sermões.

Como bispo, sempre disposto a todos os sacrifícios, viveu muito tempo empenhado no
hercúleo trabalho de arrancar da mente de milhares de cristãos, nos sertões da Bahia, as más ervas
da ignorância e as tiriricas das superstições. E nunca deixou de cumprir outros árduos deveres de
bem servir as dioceses confiadas aos seus cuidados, zelando pela salvação das almas.

Incompreendido e injustiçado, Dom José Pedro Costa de repente ficou marginalizado no
clero, como se fosse, excomunicatus vitandus (Coisas da Nunciatura Apostólica e da Cúria Romana).

Vem a propósito perguntar - porque perguntar não ofende - quantos bispos subiram ao
Serro a fim de visitar o colega abandonado à solidão. Creio que raríssimos chegaram até lá, onde
ele esteve morando, para levar-lhe, ao menos, uma palavra de conforto. Noblesse oblige: quem é
nobre, com nobreza deve proceder. Mas não é só a nobreza que obriga este ou aquele bispo a visitar
o irmão que era também sacerdos magnus. A caridade, que nunca suspeita mal nem folga com a
injustiça, também obriga. Quem estava com medo de praticá-la? Medo de quê? De desagradar a
quem? Por acaso a Nunciatura Apostólica ou a Cúria Romana são governadas ou dirigidas por
alguma poderosa máfia parecida com aquela de Palermo ou com a Camorra de Nápoles?

Voltando para a terra, natal, Dom José Pedro, ali, com a consciência tranqüila de haver
trabalhado muito, com entusiasmo, que é o hormônio da alma, continuou prestando bons serviços
à Santa Madre Igreja, mas curtindo saudade daquele tempo em que governava espiritualmente o
Povo de Deus, cujo pastoreio ele exerceu com grande amor.

Lá ficou ele, com certeza em lágrimas silenciosas, afogando, até morrer, em julho de
1996, as amarguras que a injustiça lhe causava, maiores do que aquelas padecidas por Sêneca,
quando, exilado na Córsega, sentia saudades da Capital do Império Romano, e a cada momento
exclamava: Carere patria insuportabile est. Muito mais insuportável para o bispo é ter saudades do
Ministério Sacerdotal com sua Paternidade Espiritual nas paróquias da diocese que ele poderia
estar orientando para seu mais alto destino: Carere Ecclesia aut Dioecesi intolerabilior est. Entre-
tanto, confiado no valor sobrenatural da prece, cada dia se sentia mais forte para vencer a batalha
que travava consigo mesmo para manter firme a fé do seu batismo e o profundo amor à religião que
lhe viera do berço.

Apesar de tudo que lhe acontecera, ele amava a Igreja, que não deve ser responsabilizada
por artimanhas de alguns eclesiásticos.

Nas horas vagas, mergulhava em demoradas e úteis leituras, e passava o tempo compondo
primorosos sonetos como este que a sua delicadeza me ofereceu:
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Ao nascer para nós o solde cada dia,
vemos, logo, a brilhar lá bem nofim da estrada,
de um Cristo compassivo a fisionomia
e seu aceno amigo a nos fazer chamada.

Apelo fraternal: não se diferencia
dos apelos iguais que, em toda madrugada,
o mesmo Homem-Deus a toda ovelha envia
quando a se tresmalhar ela se vê tentada.

E, se nos chama assim, se tantas vezes chama,
é para nos mostrar o tanto que nos ama
e não nos quer deixar tão sós na caminhada

O Calvário ao subir; levando a cruz pesada,
Aceita um Cireneu que ajudá-lo possa,
Por isso, nos ajuda carregar a nossa.

Serro, 22 de maio de 1994.

Sobre o meu livro, ele escreveu, no dia 21 de julho de 1994:

Caríssimo Pedro Maciel Vidigal
Louvados sejam Cristo e Maria!

Com a bênção pedida pelo senhor; estou lhe mandando estas poucas linhas em agradeci-
inento da atenciosa oferta que o senhor me fez de um exemplar do seu memorial 'No
Seminário e no Clero'.
Li com a máxima atenção as 670 páginas todinhas. Li, mesmo. Não posso dizer com
satisfação, pois sabemos bem o significado latino dessa palavra. Li com aquele contenta-
mento amadurecido e consciente de quem, por ser velho e tarimbado, se acha no direito e
no dever de concordar com o senhor, em quase tudo do seu livro. Esse 'quase tudo' é
porque, quando meu amor à Igreja e minha consciência me impuseram renunciar à Admi-
nistração Apostólica de Uberaba em 1978, fiz ao Bom Pastor um voto de silenciar sobre
os motivos reais da minha atitude. Se eu não estivesse agora acorrentado voluntariamente
por esse compromisso, poderia talvez redigir um desabafo tão recheado de verdades e de
fatos incontestáveis e amargos como os que o senhor expõe, analisa e defende em seu
livro. Como pobre bispo marginalizado que sou há quase 16 anos, o senhor há de compre-
ender que não iria eu utilizar de alguns excessos de argumentação e de linguagem empre-
gados pelo senhor no livro. Entendo-os e até os relevo em parte, pois também passei por
esse tipo de indignação e revolta perante certas agressões morais e baixezas da miséria
humana e clerical.
Como apêndice do meu lema episcopal 'Ventas liberabit vos', adotei por norma de
'emeritude' isto do padre Caussete:

'C'est lê privilège de Ia Patrie comme de toutes lês mères de n 'avoir jamais tort. Cependant
il est une chose que naus lui devons autant que lê respect, Ia vérité; sauf à lui présenter à
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à Igreja.

genoux. Rien ne nous estplusfacile que de prendre cette atitude devant elle, surtout quand
elie nous apparait dons 1 'état oà la défaite 1 'a réduite'.

Esse sacerdote inteligente e patriota escreveu isso em 1871, quando a França sofria ainda
as conseqüências da derrota alemã. Coloquei, em vez de Patrie, Igreja do Pós-Vaticano
IL.. E tenho, por enquanto, ficado 'de bico calado'. Essa a razão de eu estar pondo aqui,
antes do ponto final, apenas mais um agradecimento e um pedido de orações mútuas.
Seu velho e sempre amigo

a) José Pedro Costa - Arcebispo resignatário.

2. Monsenhor Miguel Failabela de Castro, Vigário-Geral da Diocese de Juiz de Fora - MG:

Juiz de Fora, 24 de fevereiro de 1994
Prezado Sr Pedro Maciel Vidigal,

Sou sacerdote da Arquidiocese de Juiz de Fora, pároco da paróquia de Santo Antônio -
Catedral Metropolitana.
Há tempos tenho notícias suas no campo da Literatura. Já li algumas de suas publicações
e apreciei vivamente o seu estilo literário.
Na semana passada participei, em Mariana, do encontro presbiteral. Éramos cerca de
vinte e cinco padres para matar saudade da velha e famosa cidade onde estive de 1947 a
1954, cursando Filosofia e Teologia. Foi nesse encontro que tive notícia de sua recente
publicação 'No Seminário e no Clero'.
Peço-lhe uma gentileza: enviar-me esta publicação e outras que tiver em disponibilidade.
Quando passar por Juiz de Fora, terei a satisfação em recebê-lo, bem como sua dd. esposa
a quem envio também minha saudação.
Antecipadamente grato pela sua gentileza, com fraternal estima e amizade.

a) Mons. Miguel Fallabela de Castro.

3. Monsenhor Almir de Rezende Aquino.

Carmópolis de Minas, 27 de novembro de 1993
Prezado amigo Padre Pedro Maciel Vidigal.

Por uma apresentação do Prof Edgard de Vasconcelos, no Estado de Minas, soube da
publicação de um seu livro de 'Memórias'.
Lembrando-me de que umas das primeiras missas que ajudei, na Igreja do Rosário de São
João del-Rei, em dezembro de 1931, era também das suas Primeiras Missas de neo-sacerdo-
•te, ordenado com o Padre Heitor de Assis, tenho muito interesse em adquirir este seu livro.
Mais ainda, somos do mesmo Seminário de Mariana e do mesmo clero. Agradecido à sua
honrosa presença, documentada com retrato, em minha ordenação aos 30 de novembro
de 1941, na Igreja do Carmo de minha terra natal, conto um episódio familiar; pedindo,
para tanto, licença conveniente: uma tia, Carlota de Albuquerque Cavalcanti Resende,
casada com meu tio José Martins de Resende, tesoureiro da Casa da Moeda, residente no
Rio, vendo-o no almoço da ordenação de Oswaldo e Almir; disse à minha mãe, referindo-
se a um tal Padre Pedro Vidigal: Como é que um homem bonito e elegante, como este, foi

ser padre, Zina?! E esta carioca-pernambucana era parenta do Cardeal A rcoverde e mãe
de três seminaristas, cariocas endiabrados e pouco bonitos, certamente contemporâneos
seus, em Mariana, ao tempo dos padres Leon Bross e Pedro Sarneel, de nomes Paulo,
Francisco (Caty) e Newton. Cariocas tão encapetados que o Padre Superior escreveu ao
tio Juca: Venha buscar, quanto antes, os seus filhos cariocas.
Certamente vou, com o seu livro, matar saudades do Padre Heitor de Assis e do nosso
convívio em Barão de Cocais. Também do tempo da sua Capelania Militar em São João
de]-Rei, quando ia visitá-lo no prédio do Asilo São Francisco.
Desejando-lhe saúde e paz, rogo-lhe um exemplar das suas Memórias.
Cordial abraço do amigo e admirador

a) Padre Almir

4. Monsenhor Vicente Dilascio, Vigário-Geral da Arquidiocese de Mariana:

Mariana, 20 de dezembro de 1993
Prezado amigo P. Vidigal,

Desejo-lhe um Feliz Natal e abençoado 1994.
Agradeço-lhe a remessa de sua última publicação: 'No Seminário e no Clero' (Memorial).
Sua cultura se evidencia em todas as páginas. Nem precisava dizer; pois quem o conhece,
mesmo numa ligeira conversa, fica boquiaberto com a sua erudição e o seu saber
Li o seu livro de estilo escorreito, embora não endosse eu todas as suas opiniões. Sei que
não estranhará minha franqueza, primeiro porque o senhor éfranco por natureza e de-
pois porque o esperava. Quando mandou o livro até teria dito: 'O Vicente não irá gostar
de certos capítulos'. No entanto, respeito os seus motivos, pois é grande a minha admira-
ção pelo amigo.
A verdade dos outros merece o meu respeito, nem sempre a minha adesão'. Especialmen-

te no que tange a Dom Helvécio e a Dom Lázaro. O senhor sabe que convivi com eles e
sempre os admirei. Deles guardo saudades. Suas vidas foram plenas de merecimentos.
Dom Lázaro foi meu reitor durante todo o tempo de Seminário Menor e durante os anos
de Teologia, no Maior Depois de padre e de bispo convivi sempre com ele. Com  Dom
Helvécio, trabalhei durante treze anos.
Desejo-lhe todo bem, prezado Padre Pedro. Com  saudades lembro-me da saudosa D. Ruth,
que tanto me considerava e com carinho me acolhia na casa dos senhores. Nas missas
rezo sempre por ela.

a) Mons. Vicente Dilascio.

c) Sacerdotes que, no pleno uso das ordens sacras, continuam prestando bons serviços

1. Itaverava, 25 de novembro de 1993
Prezado Padre Pedro Maciel Vidigal
L. 1 C!

Das mãos de nosso prezado amigo e benfeitor Dom Oscar; recebi o primoroso livro 'No
Seminário e no Clero', que estou lendo com solicitude e grande aproveitamento, enri-
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quecendo a minha coleção que conta com todos os livros magistrais de sua autoria e com
grande número de seus discursos pronunciados na Câmara dos Deputados.
Assim sendo, venho, profundamente sensibilizado, agradecer-lhe a excelente e valiosa
oferta, prevalecendo-me da oportunidade para desejar ao distinto amigo as alegrias do
Natal e feliz 1994.
Em união de orações, fraternalmente em Cristo

a) Padre Acrísio de Assis Reis - Pároco

2. Belo Horizonte, 4 de dezembro de 1993
Meu caro Vidigal,

Deus lhe conceda sempre saúde e paz.
Venho de me deleitar com o precioso e justo trabalho intelectual do Prof Edgard de Vas-
concelos em torno de sua pessoa, partindo do registro que faz do Memorial, que me pare-
ce ser uma biografia sua.
Eu, que o conhecço e que tantas vezes pude testemunhar a sua cultura e a força do seu
caráter; que até tive a honra de presidir (em 1970) algumas falas suas da grande tribuna
da Câmara Federal, aplaudindo oProf Edgard, faço questão de bater palmas à homena-
gem que vem como ato de justiça em cada palavra do artigo 'No Seminário e no Clero'.
Fraternalmente 'in Christo'!

mente e o coração. Elevou-me, também, o senso crítico. Sem dúvida, é pleno de luz a
indicar o caminho certo para afelicidade.
Agradeço ao senhor; aqui, e a Deus, no céu, a publicação de tão preciosa obra.
Só uma ressalva tenho afazer E quanto ao acabamento gráfico. O meu exemplar desfolhou
todo. Mas procurei, em Montes Claros, um bom encadernador que o costurou e deu-lhe
bonita capa preta com letras douradas. Foi pena que saísse assim da editora, que podia
ter caprichado no seu serviço, como aconteceu com a capa (uma beleza!).
Faço votos e rezo para que o prezado colega, escrevendo e publicando os outros dois
volumes da prometida trilogia, faça fluir rios de sabedoria da sua vasta cultura e da sua
experiência sobre todos os leitores deles.
Que Deus faça sempre brilhar em sua vida o Sol da Divina Graça!
Do amigo que muito o estima.

a) Padre Henrique Alves de Oliveira Filho.

Este padre Henrique é leitor de meus livros desde antes de ser ordenado sacerdote, como
consta em uma de suas cartas a mim dirigidas, faz muito tempo:

Montes Claros, 2 de julho de 1937
Prezado Dr Pedro Vidigal,
A paz de Cristo.

a) Padre Nobre.

3. Janaúba, 11 de janeiro de 1994
Prezadíssimo P. Vidigal,

Li com muito proveito suas Memórias de 1981 e 1984, obras que me chegaram às mãos
em 1987. Trata-se de livros repletos de ensinamentos para o bem-viver Deus o recompen-
se por isso.
Quero saber se o senhor tem escrito mais livros, porque desejo recebê-los pelo correio.
Mesmo pagando-os, seja por que preço for; o dinheiro será muito bem empregado.
Suas obras estão sempre fundamentadas na sã doutrina cristã e na tradição dos grandes
mestres do pensamento.
Tomei conhecimento, através do jornal 'Rumos', de dezembro último, da notícia de que o
senhor está escrevendo um Memorial sobre o Seminário. Desejo reservar; hoje, um exem-
plar para mim, pois tenho a certeza de que me será de muita utilidade na caminhada
existencial
Antecipando agradecimentos, subscrevo-me cordialmente com augúrios de uma vida rica
e feliz, abençoada por Deus.

a) Padre Henrique Alves de Oliveira Filho.

4. Janaúba, 2 de abril de 1994
Prezadíssimo P Vidigal
Saúde e Paz!

Valeu a pena adquirir seu fascinante livro 'No Seminário e no Clero'. Sou sacerdote, de
33 anos, ordenado em 1987. Seu livro, excelente e cheio de sabedoria, abriu-me muito a

Quem lhe escreve é seminarista da Diocese de Montes Claros com o curso eclesiástico
encerrado e esperando apenas o dia da ordenação sacerdotal. Infelizmente não tive bom
curso teológico, uma vez que estudei na Universidade Católica de Belo Horizonte sob a
maestria de pernósticos religiosos comunistas, indignos membros da Congregação
Salesiana. Trata-se de fracos intelectuais que promovem a Teologia da Libertação, inci-
tando a mansa grei de Cristo a aderir aos falsos pressupostos do marxismo anticristão. Aí
permaneci por três anos perdidos em matéria de cultura e humanismo. Providencialmen-
te, D. Serafim - ainda que muito tarde - pôs fim a esse 'onanismo teológico' que me
deixou num infernal vazio espiritual e intelectual com terríveis efeitos.
Por isso inc vi na obrigação de ser ou tornar-me autodidata no estudo da Teologia e do
Humanismo. Encontro esse prazer lendo e relendo, sempre que posso, páginas de dois de
seus preciosos livros que encontro na biblioteca do meu amigo bispo D. José A. Trindade,
um dos nossos grandes humanistas. Trata-se dos 'Retratos Literários' e de 'Religião, Po-
lítica e Humanismo', onde encontro o mais puro humanismo com o qual eu queria ser
formado. Eles vêm alimentar e serenizar o meu espírito às vezes conturbado. E pena que
hoje os seminários e faculdades não mais de dediquem a esse Humanismo tão humano e
divino, fonte sagrada de eterna sabedoria.
Caro humanista e notável escritor; se não for inoportuno e não lhe tomar muito tempo,
peço-lhe o favor de enviar-me uma carta contendo o preço em vigor dos dois livros, pois
desejo adquiri-los até agosto. Dois livros dessa envergadura cultural, quais dois soldados
cmii ordem de batalha a nos defender dos erros e heresias culturais e religiosas, não podem
faltar em minha biblioteca.
Sendo-lhe cordialmente grato pelas maravilhas culturais que o sr escreveu, subscrevo-me
augurando-lhe paz e felicidade duradouras.
O seminarista e irmão em Cristo

a) Henrique Alves de Oliveira Filho.
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S. Pouso Alegre, 25 de abril de 1994
Prezado Padre Pedro Vidigal
Paz e Alegria em Cristo, Maria e José!

Que a Páscoa lhe chegue, e aos seus, de maneira superabençoada.
Acabei de saber que o amigo começou a lançar livros de memórias. E que o primeiro
(acho que 'No Seminário e no Clero') já saiu e, como sempre, brilhante.
Mereceria eu receber; pelo menos, um exemplar autografodo?
Sempre amigo e admirador de seus valores.

a) Padre Geri'ásio Cunha.

6. Pouso Alegre, 25 de abril de 1994
Prezado Padre Pedro Vidigal
Visita amiga com abraço

Aqui ao meu lado um ex-aluno seu, sacerdote casado, que pede lhe seja enviado, urgente-
mente, seu recente livro 'No Seminário e no Clero'. Estudou também em Mariana. ÉAngelo
Nogara, residente na Rua da Mooca, 336, Ap. 161. CEP: 03104-000, São Paulo, Capital.

a) Padre Gervásio Cunha.

7. Antônio Carlos, 31 de março de 1994

Querido professor de História do Brasil em 1930, prezado colega no sacerdócio e no
paroquiato, nobre deputado federal, sábio escritor de vários livros e artigos,
Padre Pedro Maciel Vidigal
Li C!

8. Morro do Pilar; 19 de maio de 1994
Meu prezado Padre Vidigal
O meu abraço.

Recebi, com muito prazer; a sua carta e, juntamente, o grande presente: o seu livro que
recorda o seu tempo de seminarista e de padre. Lendo-o, eu me revi lá no velho e saudoso
Seminário de Mariana. Quantas verdades bem duras que só você teria coragem de dizer e
que ficarão 'ad rei memoriam' no seu livro.
Ao lado da cultura eu admiro também a sua memória tão feliz. Citar tantos autores, na hora
exata, com tanta precisão, só mesmo, repito, muita cultura e grande memória. Não sei onde
você foi buscar tanta coisa sobre o nosso D. Helvécio. Só agora fiquei sabendo que ele
estudou em Roma, foi reprovado nos exames e, mais tarde, suspenso de ordens, lá em Cuiabá.
Você me convida para ir à sua querida Calambau. Que bom seria! Não sei se ainda tenho
coragem para uma viagem assim. Não prometo, mas épossível que um dia apareça por aí.
Gostei da sua cana, pois já sentia saudades do amigo.
Que Deus o abençõe.
Seu velho amigo.

a) Padre Tarcísio dos Santos Nogueira.

9. Barbacena, 30 de setembro de 1994
Prezado Sr. Pedro Maciel Vidïgal
Cordiais Saudações!
Minha visita com votos de muita saúde e paz!

Gostaria, caso fosse possível, que o senhor me enviasse, pelo correio, um exemplar do seu
último livro, que fala sobre o Seminário de Mariana. Tenho vários livros do senhor E
ficarei muito alegre se puder ver mais este em minha modesta biblioteca.
Com o meu abraço, sou o sempre amigo.

Com agrado e gratidão, recebi o seu livro 'No Seminário e no Clero', Memorial, com
tantas referências que me fizeram lembrar o seu nome e a sua pessoa. Muito me comoveu
ter-se lembrado de mim, com a generosa oferta que irei ler com muita atenção. Na bibli-
oteca, diante de mim, colocada na mesa do escritório paroquial, conto agora o prazer que
tive ao apreciar os dois volumes de 'Biografia de uma Associação de Caridade', 'Religião,
Política e Humanismo' e muitos artigos de sua autoria.
Corno me recordo dos tempos idos de 1930 e 1931, nos quais convivi com o senhor; apren-
dendo muitas coisas úteis e patrióticas, provindas de sua ação benéfica e plena defran-
queza. Muito obrigado pelo bem que me fez!
Desejo-lhe saúde e paz. E, na atual conjuntura da Santa Páscoa, quero que ela, a grande
festa da nossa Igreja, lhe seja portadora dos meus votos de bem-estar e triunfo.
Dois padres vieram visitar-me e viram o seu livro. Rapidamente passaram os olhos por
dezenas de páginas e gostaram do que leram. Um é da diocese de Niterói e o outro, da
diocese de Barra do Pirai. Ambos irão fazer-lhe pedidos de dois exemplares para cada um.
Mais uma vez, grato pelo 'No Seminário e no Clero' com que o senhor obsequiou seu
discípulo e companheiro.

a) Padre José Anísio Chaves.

a) Padre Joaquim Pessoa Machado.

Na carta de 12 de janeiro de 1995, o mesmo Padre Joaquim escreveu:

Peço-lhe desculpar-me a demora com que lhe venho agradecer o interessante livro 'No
Seminário e no Clero' que, atendendo meu pedido, o senhor mandou para mim. Deus lhe
pague ofavor que me fez.
Estou gostando muito da leitura. O senhor nunca acobertou a verdade com a mentira,
pois sempre foi, é e sempre será o homem da verdade.
Tenho vários livros de sua autoria. E quase todos os discursos pronunciados na Câmara
dos Deputados.

10. Barbacena, 24 de fevereiro de 1995
Ilmo. e Revmo. Sr Vidigal
'Pax et Bonum!'

Através do estimado colega no sacerdócio, o Padre Joaquim Pessoa, vim conhecer sua
singular obra 'No Seminário e no Clero' e, analisando-a, gostei muito dele. De meu agra-
do será conseguir um exemplar do precioso livro.
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Sou doutorando na universidade Gama Filho, do Rio. Estou elaborando uma tese sobre
'O ensino da Filosofia em nível superior em Minas Gerais, no século XX'. E o seu traba-
lho será de grande valia no meu estudo da Igreja, por ser imparcial e crítico.
Sendo-lhe possível, queira mandar para mim um exemplar do livro.
Conte com as minhas orações.

a) Padre Silvio Firme do Nascimento.

Do mesmo Padre Silvio, a carta datada de 16 de março de 1995, contendo estes trechos:

Foi com imenso prazer que recebi o seu livro, fruto de longa reflexão e de horas de labor
incansável, importante contributo ao pensamento humano. Louvado seja Deus!
O seu Memorial me irá ser muito útil. Já o estou lendo até altas horas da noite.

11. Inhapim, 29 de novembro de 1995
Prezado e saudoso Pedro Maciel Vidigal
Minha visita com votos de bem-estar.

Vi com um colega, aqui na diocese de Caratinga, o seu livro 'No Seminário e no Clero'.
Estou ansioso de ler esta obra-prima que é, sem dúvida, um documento histórico da Mariana
de mais de trezentos anos.
Peço afineza de enviar-me, o quanto antes, pelo correio, um exemplar desta preciosidade.
Um abraço do velho amigo.

a) Padre Geraldo Homem de Faria.

12. Inhapin, 27 de dezembro de 1995
Meu prezado amigo Pedro Vidigal
Minha visita com votos de bem-estar

Espero que tenha tido um santo Natal e que o Ano Novo lhe seja mui promissor
Recebi e muito lhe agradeço pela obra-prima 'No Seminário e no Clero'. Sinceros para-
béns pela sua coragem de trazer a público aquilo que muitos gostariam de dizer, mas, por
medo, sufocaram no peito.
Este seu livro vai marcar época no Brasil e no exterior.
Muito obrigado pelo lindo presente de Natal. Já comecei a retribuir a sua generosidade e
sempre nas minhas conversas com o Pai estarei lhe dando algo por conta.
O nosso amigo Olavo escondeu-se no mapa do Brasil. Não sei do seu paradeiro.
Veja! Se de repente você aterrissar nesta diocese de Caratinga, saiba que em Inhapim
você tem uni amigo.
Cordialmente.

a) Padre Geraldo Homem de Faria.

d) Padres casados pela mesma Igreja que os havia ordenado saberdotes para sempre, in
aeternumfl.

1. Em carta de 10 de janeiro de 1994, o Padre Romeu Campos, ex-redentorista, pregador
de Missões pelo interior do Brasil e, hoje, advogado em Belo Horizonte e na Comarca de Santa
Luzia, me enviou longa e bonita carta de que destaco estes três parágrafos:

O padre Pedro Lopes, atual vigário da paróquia de Porto Firme, arquidiocese de Mariana,
no dia 2 deste, mostrou-me o livro 'No Seminário e no Clero', que me foi emprestado. No
dia 5, já estava devidamente devorado.

Não tenho palavras que possam traduzir o prazer que tive com esta leitura. Seu
desassombro, a fidelidade da reconstituição de situações que costumam ficar intocadas e
perder-se no esquecimento, e a coragem a toda prova vieram resgatar a verdade, dar um
basta à impunidade e, sobretudo, fazer a justiça. Já presumo o grande beneficio que este
livro está fadado afazer a todos e, principalmente, a alguns... 'ut coeteri timorem habeant'.
Sobretudo sua fé veio mais ainda fortalecer a minha, pelo que muito lhe agradeço. Apesar
do fanfarrão Salésio, dos Alípios, dos Castro-Pintos e outros dessa estirpe, de ontem e de
hoje, dos Resendes, dos Serafins, etc., mesmo por vezes vendo o barco da minha fé fazer
água, hoje sinto que superei muita coisa e a minha fé é cada vez mais sólida, inclusive no
sacerdócio que exerço a meu modo. Nunca deixamos o sacredócio, e o modo de sê-lo,
graças a Deus, é muito variado. O seu livro, por exemplo, tenho-o na conta de um ato
sacerdotal e sobretudo profético.

Padre Pedro, mais uma vez, obrigado, muito obrigado pelo seu livro. Como aconteceu
comigo, espero que ele continue fazendo o mesmo bem a outros inúmeros leitores.
Sou o amigo que muito tem a estimá-lo.

2. Padre José Ribeiro Leitão, impiedosamente hostilizado por farisaicas autoridades
eclesiásticas depois que se casou com Regina, encontrou na pessoa de seu sincero amigo
Dom Clemente José Carlos Isnard, OSB, respeitável bispo de Nova Friburgo-RJ, seu maior benfei-
tor espiritual que lhe abriu as portas do caridoso coração e lhe preparou o caminho para participar
do Sacramento do Metrimômio indissolúvel.

Dando a volta por cima de muitas perseguições e maldades, ele fez, com brilhantismo, o
curso de Direito. E, bacharel em Ciências Jurídicas, seus muitos e notáveis méritos o habilitaram a
ser digníssimo Juiz em comarcas onde a sua inteireza e a sua retidão o situaram na galeria dos
maiores e dos melhores juízes de Direito do Brasil, em todos os tempos.

Pautou a sua vida por aquela norma traçada por Santo Ambrósio em um de seus mais belos
sermões:

Quem houver de julgar o erro alheio e houver de castigá-lo, não tenha em si coisa alguma
que se possa condenar 'ludice de alterius errore, qui non habet in ipso quid condemnat.
ludice ille qui non agit ea, quae in alio putaverit punienda, ne cum de alio iudicat in se ferat
sententiam'.

Durante toda a sua vida de magistrado, levou muito a sério aquela advertência do men-
cionado santo, um dos pilares da Igreja junto com Hilário de Poitiers, Agostinho de Hipona e
Isidoro de Sevilha:

Aquele que, por oficio, julga os outros, deve resplandecer; na inteireza, na gravidade e nas
outras virtudes de tal maneira que a si mesmo se dê por espelho em que os outros compo-
nham as suas ações.

Ele sempre teve noção exata do que é mesmo a Justiça, como a definia Santo Tomás de
Aquino: Quaedam rectitudo animi, per quam homo operatur quod debet in quacumque materia -
Certa retidão de ânimo pela qual o homem procede ou age conforme deve em qualquer matéria.
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Desembargador em Brasília-DF, teve muitas oportunidades de observar que, quando qual-
quer cidadão clama por justiça ou por seus direitos, está reclamando do magistrado a observância
da lei.

Feliz aquele pensamento de Kant: Se desaparece a Justiça, já não vale mais a pena que os
homens vivam sobre a terra.

Soube manter a sua obsessão pelo Direito, pondo no fiel a Balança da Justiça, a fim de que
nenhum prato pudesse pender mais para um lado que para o outro. Quanto a esse particular, era seu
maior agrado meditar aquelas palavras que lá estão no capítulo 19 do Sagrado Livro do Levitíco:
Non consideres personam pauperis nec honorem vultus potentis. luste iudica proximum tuum -
Não dês vantagem ao fraco e não favoreças ao grande, mas julga com justiça o teu compatriota.

Do Desembargador José Ribeiro Leitão esta carta, honrosa para o seu destinatário:

BSB-D1 23 de julho de 1994
Caríssimo e sempre lembrado Padre Vidigal
'Fax!'

Amei sua carta e seu livro. Pelo tetemunho vibrante das palavras e da vida. As letras
missivas, pelo elo invisível da lembrança do Padre Vidigal em Leopoldina, em Tocantins,
em Belo Horizonte, na Assembléia e depois na Câmara, sempre o mesmo, rachando sem
quebrar, indômito na Fé e presente no amor ao Cristo e à Igreja. Nunca o esqueci assim
porque sei que assim sempre o será: miles Christi! Mas as letras impressas, ah! é o gozo.
Visão beatifica não é o gozo? Num átimo de quatro dias, devorei o Memorial que me
entrou pelos olhos como ofogo depuradorda alma. Ela fica mais limpa. Mais clara. Mais
leve. Porque alguém deu testemunho da verdade inteira, quando já havia dado testemu-
nho de uma vida inteira, num momento de vida que não precisa de nada e de ninguém
para obter louros e vitórias, já que os teve a mancheias só para depositá-los nas mãos do
próximo e nas mãos de Deus. Não foi?
Pelo bem que você fez, sobretudo aos humildes, também o meu agradecimento, na comu-
nhão dos santos.
Aqui estou, e outras vezes em Guarapari (no quasi-domicílio), lendo, estudando e vivendo
ao lado de Regina, dos três filhos e dois netos que me fazem proveitosa a aposentadoria,
já há três anos.
Deus o guarde e lhe dê saúde e largos anos, para completar a obra programada, se quiser;
sobretudo para dar testemunho vivo de que compensa ser verdadeiro.
Abraços do

a) J. Leitão.

3. Padre Godeardo Baquero Miguel, ex-jesuíta, é chefe do Departamento de Psicologia do
Centro de Ensino Unificado de Brasilia (CEUB), professor titular de Estatística e Medidas Educacio-
nais na AEUDF. Fez curso de Doutorado em Psicologia na Universidad Javeriana em Bogotá (Co-
lômbia). Licenciado em Pedagogia, Filosofia e Letras pela Universidad Central em Madrid (Espa-
nha), e em Teologia pela Unisinos, em São Leopoldo-RS. E orientador do MEC em Brasilia-DE
Trabalha como consultor do Acordo MEC/BIRD em Brasília-DF, na área de formação de docentes.
Fez curso de especialização em Tests and Measurement na Princeton Educational Testing-Service, em
New Jersey-USA. E foi professor universitário nas universidades: Unisinos, em São Leopoldo-RS;
Javeriana, em Bogotá; Católica de Goiás; Faculdade Noassa Senhora Medianeira, em São Paulo.

Tem várias obras publicadas. Entre elas: La Problemática de laAdolescencia, em Bogotá.
No Brasil, já publicou Métodos e Técnicas de Orientação Educacional, Testes Psicométricos e
Projetivos, Métodos de Pesquisas Pedagógicas, Confissões de um ex-Jesuíta (livro interessantíssi-
mo que todos os padres brasileiros devem ler) e Se os Homens Criassem Deus.

Na página 111 das mencionadas Confissões... estas bonitas, sinceras e bem inspiradas
palavras sobre "se dependesse dele o que gostaria de fazer na sua vida":

Se de mim dependesse eu gostaria de estudar na minha adolescência com os padresjesu-
ítas. Gostaria de iniciar meus estudos clássicos em Carrión de los Condes, continuar no
noviciado de Salamanca, aprender Filosofia na Universidade de Comillas e diplomar-me
em Psicologia na Universidade de Madri. Gostaria, também, de fazer estudos de Teologia
e ordenar-me sacerdote no Rio Grande do Sul, no Brasil. Se de mim dependesse, gostaria
também de fazer cursos de especialização nos Estados Unidos e lecionar nas universida-
des da América Latina, e casar com uma mulher brasileira deAraxá, chamada íris Gomide,
para criar três filhos com os nomes de Rodrigo, Fabíola e Isabela.

Só faltou declarar: Faria tudo de novo, com o maior prazer do mundo. Do ilustríssimo
Professor Godeardo Baquero, a carta escrita no dia 30 de janeiro de 1994, e assim redigida:

Estimado colega no sacerdócio P Vidigal,

Recebi o seu livro que li com o entusiasmo e a satisfação que os deuses do Olimpo senti-
riam ao reunir-se nos banquetes celestes presididos por Zeus. Ele foi para mim verdadeiro
banquete de manjares históricos, psicológicos, sociais, literários, filosóficos e principal-
mente eclesiásticos.
Gostei mesmo foi da exposição vivenciada dos fatos, da sinceridade e sobretudo do fogo
sanguinolento da sua linguagem que por vezes se converte em água mansa que apaga o
calor das brasas ardentes eferinas. Vivi, junto com o senhor; as passagens claro-escuras
de sua vida no Seminário. Senti as vicissitudes da sua vida paroquial e as atividades
castrenses como capelão do Regimento de Infantaria (eu passei algum tempo como
'chaplain 'dos pára-quedistas em Port Bening-EUA). Senti também as suas preocupações
como Técnico de Educação em Minas (eu passei muitos anos no Ministério da Educação
em Brasília). Concordei com a sua visão universitária e pude compartilhar com o senhor
das opiniões sobre o seu amigo George Bernanos, um dos meus autores prediletos na
leitura que eu fazia na minha viagem da Espanha ao Brasil no navio espanhol 'Cabo de
Hornos'. E, para não fazer apenas elogios, gostaria de dizer que por muito que se fale do
celibato eclesiástico (e concordo totalmente com suas idéias), a maneira como se dizem
as coisas, também valorizam o escritor Acho, P Vidigal, o seu estilo, neste campo, extre-
niamente forte e, embora seja autêntico, para meu gosto se torna um tanto violento.
Gostei demais da sua fé e de seu amor ao Cristo evangélico. A sua autenticidade me
lembra o evangelista Marcos, '3.13 ss: Depois, tendo subido a um monte, chamou Jesus
para si os que quis; e vieram a Ele.
E escolheu doze para que estivessem com Ele, epara os enviara pregar. (O meu compu-
tador não dispõe de letras gregas que eu desejaria.) Se lembra o seu grego, verá que
Marcos diz que Cristo escolheu os seus apóstolos para que estivessem com ele meta autou.
Peço a Deus que essa graça a possamos compartilhar os dois juntos.
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Termino: quem parabenizá-lo de verdade. Estou lhe enviando o meu último romance. O
livro, para mim, é apenas um desabafo literário, sem grandes pretensões. Eu amo a língua
portuguesa, mas ela me domina.
As minhas últimas linhas desta carta quero que sejam as palavras do grande poeta
Rabindranath Tagore (escreve-se assim?): As raízes das árvores são amargas, mas os
seus frutos são doces. O senhor plantou, esperemos os frutos.
Um abraço sincero.

a) Godeardo Baquero.

4. Padre José Ivanir Américo. Seu casamento religioso com Maristela frutificou em três
filhos, até 1995: Saulo Paulo, Ivanir Júnior e Lorena Emanoele. Pertenceu ao clero da diocese de
Itabira-MG, continuando amigo dos dois bispos de lá e de todos seus antigos companheiros e
amigos sacerdotes. Sente-se feliz, muito feliz, no estado matrimonial. E professor e assessor do
prefeito municipal de Itabira.

Em sua carta, datada de 6 de fevereiro de 1995, a mim dirigida, escreveu:

Estou querendo um favor seu. Vi, com opadres Tarcísio, em Morro do Pilar; o livro sobre
a sua vida 'No Seminário e no Clero'.
Gostaria de ter um exemplar dele na minha biblioteca. Pois me agradou muito tudo que
está escrito em suas mais de seiscentas páginas.

S. Padre Ângelo L. Nogara, residente em São Paulo, no dia 5 de maio de 1995, escreveu e
mandou para mim uma carta cuja cópia apresento ao prezado leitor:

Caríssimo Amigo Padre Vidigal:

No feriado prolongado de 21 de abril do ano passado, estive em Pouso Alegre, visitando o
Padre Gervásio Cunha, que foi meu professor
Muito inc valeu a tal visita, porque, na casa dele tomei conhecimento do seu livro 'No
Seminário e no Clero'.
Voltando do agradável passeio, cuidei, sem demora, de encomendar-lhe um exemplar da
obra que está fazendo grande sucesso entre sacerdotes e leigos católicos. Poucos dias
depois, ele inc chegou às mãos. Já li, reli e tomei a ler as seiscentas e tantas páginas que
o compõem. E o emprestei a muitos padres e a muitas pessoas da minha amizade, que o
apreciaram deveras, e elogiaram o autor que prestou bom serviço à Santa Madre Igreja,
que não pode ser confundida com o pessoal que a representa.
Não são poucos os que se interessaram por adquirir o precioso livro. Dois de seus leitores
o querem, com urgência. E um compêndio de sabedoria, uma biblioteca num só volume.
Estou, agora, aguardando o lançamento da segunda parte da anunciada trilogia: 'Na
Política'.
Lima sugestão: Os capítulos 30, 31 e 32 (págs. 535 a 572) poderiam ser reimprimidos
numa separata, num opúsculo, e enviados a todas as Autoridades Eclesiásticas do Brasil
e dos outros países da América Latina, em caráter reservado. Claro que não faltariam
colegas e amigos que o ajudariam nas despesas.
Padre Vidigal (assim o chamávamos mesmo quando era deputado), eujá o conhecia de há
muito, mas tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente quando você ofertou os instru-
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mentos musicais ao Seminário Maior São José para a formação da Orquestra Sinfônica
dele. Mais de trinta, se a minha memória não está falhando.
Fui da turma de seu parente Padre Renato P Vidigal, natural de Piranga.
Caro Amigo, sou-lhe muito grato pela atenção dispensada.
Seu colega e admirador.

a) Ângelo Nogara.

e) Catedráticos de universidades, membros da Academia Mineira de Letras e do Instituto
Histórico e Geográfico de Minas Gerais, bacharéis em Ciências Jurídicas, médicos, engenheiros,
jornalistas e outros intelectuais:

1. Belo Horizonte, 20 de dezembro de 1993
Pedro M. Vidigal, fraterno ou reverendo amigo!

Não sei se você vai lembrar-se de mim... (Você, V Exa., V Revma. é tudo 3a. pessoa do
singular; por isso, com todo o respeito, vou de você mesmo).
Eu o vi pela primeira vez na Imprensa Oficial, na sala de José Artur Gostei de sua prosa
oral, afalada, como já gostava da escrita. (Eu já conhecia textos seus, artigos de jornais.)
Achei-o afável, bem-humorado, com certa ironia nos comentários sobre atitudes de co-
nhecidos políticos do PSD, da UDN, do PR... Por aí. Também tenho certa facilidade para
me comunicar com as pessoas que revelam experiência, sabedoria da vida. Essas
patacoadas todas, essas presepadas. Pois é.
Tempos depois, nós nos topamos de novo. Achei-o reservado, quieto, triste. Fiquei saben-
do logo o motivo: sua mulher havia falecido.
Pois bem. Agora, eu topo com você, de modo diferente: é que, conversando com o Fábio
Lucas, ele me falou num livro seu, de memórias, que já saiu só o primeiro volume, qual-
quer coisa nesse sentido. O título seria 'No Seminário e no Clero'. Não sei se está confe-
rindo. Só sei que me deu na telha de lhe escrever Tentei por telefone. Ninguém atende.
Acho que seu endereço é o que encontrei no catálogo mesmo. Vou tentar; mais unia vez.
Seguinte: eu queria um exemplar da sua obra. Andei procurando°livro nas livrarias. Não
achei. Foi a Imprensa Oficial que o editou?
Meu nome é Manuel Lobato. O endereço: Rua Santa Bárbara, 256 - Sagrada Família,
Belo Horizonte, CEP 31030-150. Estou na Secretaria de Comunicação Social. Por en-
quanto, há uma bagunça danada. Só vendo. Não sei onde vamos ficar Boas Festas!
Sou seu fã fiel. uni servo no Senhor. Sou dejbrmaçãopreshiteriana. Creio que já lhe disse.
Estudei no Colégio Evangélico do Alto Jequitibá, dirigido pelo Rev. Cícero Siqueira, pai
do Cyro do 'Estado de Minas'.
Abraços do seu mano.

a) Manuel Lobato.

2. Mariana, 10 de janeiro de 1994
Exmo. e Revmo. Sr. Pedro Maciel Vidigal
Que a graça de Deus nos assista!

Devido à grande repercussão que está tendo o seu livro 'No Seminário e no Clero'-
Memorial -, gostaria de receber um exemplar. Sou funcionário da Editora Dom Viçoso,
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há mais de 24 anos, e colaborador direto do Revmo. Cônego José Geraldo Vidigal. Sou
ainda professor de Biologia nos dois colégios: Dom Silvério e Dom Frei Manuel da Cruz,
amigo e admirador do tão presente arcebispo Dom Oscar de Oliveira, o grande luzeiro da
Santa Igreja Católica.
Certo da atenção de V Revma.
Atenciosamente

a) João Vicente de Souza.

3. Itambacuri, 13 de janeiro de 1994
Caríssimo Prof Pedro Vidigal,

Que o ano ora iniciado lhe traga e aos que lhe são caros muitas venturas e, sobretudo,
muita paz, esta que é a maior herança deixada por Cristo aos apóstolos: 'Eu lhes deixo a
paz; eu lhes dou a minha paz'.
Os seus livros 'Religião, Política e Humanismo' e 'No Seminário e no Clero' são necessá-
rios aos que querem lições de vida e aprendizagem intelectual. Neles são citados teólogos
e filósofos, sábios e cientistas, prosadores e poetas, historiadores e sociólogos, todos en-
sinando proveitosas lições. A linguagem é sóbria e redigida em aprimorado estilo que nos
faz lembrar os grandes mestres. Quando quer xingar; ofaz sem maiores ofensas, e elogia
sem bajulação. Neles a verdade aflora em cada linha e é dita com firmeza e sinceridade,
mesmo que atinja o escritor. Os erros são apontados com energia, e as atitudes elogiáveis
são postas à vista, como a luz que não deve ser colocada debaixo do caixote, para que
sirva de exemplo à posteridade.
Escrever; seja em prosa ou verso, é um dom especial, reservado para pouca gente. Somos
responsáveis pelos dons com que Deus nos distingue. Ejá que a Providência o obsequiou
com o dom de escritor; é necessário continuar a escrever; para disseminar sua inigualável
cultura e suas precisas lições de vida e de resistência aos tropeços e quedas, com humil-
dade e altivez, com brandura e energia, erigindo a verdade como pedestal das mais elo-
qüentes virtudes.
Meu caro amigo, escreva mais, escreva sempre.
Olga se recomenda e, também ela, tem apreciado os seus livros.
Do grande admirador

a) Serafim Ângelo.

4. Belo Horizonte, 2 de fevereiro de 1994
Prezado amigo e mestre Pedro M. Vidigal,

Acabo de ler 'No Seminário e no Clero', que teve a bondade de me enviar e que me chegou
às mãos por gentileza do nosso ilustre confrade Dr Wilson Veado. A leitura atenta e agra-
dável de seu livro aumentou, ainda mais, a admiração que sempre nutri por sua inteligên-
cia, sua cultura e, principalmente, por sua viril coragem de sobrepor a tudo a limpidez da
verdade. Desde os belos e exemplares perfis de seus dignos pais (e que pais!!) até as
comoventes homenagens à Exma. Sra. D. Ruth, sua saudosa esposa, a leitura prende pela
legítima apreciação dos fatos e das circunstâncias em que se achou envolvido e que, em
seu livro, são descritos com a venerável marca da sinceridade. E um livro forte, de um
autor que mostra, em cada página, corajosamente, a preocupação da autenticidade,

constituindo-se, ainda, como valiosa e fiel contribuição para o registro histórico da re-
gião mineira onde foi brilhante efecunda sua atuação. Parabéns!
Seu amigo e admirador; grato.

a) Antônio Pedro Braga (Desembargador).

5. Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 1994
Caro amigo Padre Wdigal.

Aprendi a ler com um padre, e sempre senti, instintivamente, ser o Padre na eternidade.
Depois conheci o 'Sacerdos in Aeternum'.
Seu livro é um monumento literário, um manancial de cultura clássica, obra que só um
grande escritor poderia realizar Dou graças a Deus por tê-lo lido e entendido. Apreciei o
estilo grandiloqüente em todos os capítulos, embora diversificados pelos aspectos doutri-
nários ou combativos, mas sempre recheados de exemplos edificantes. Há no volume aná-
lises históricas enunciadas em linguagem lapidar. Há verrinas inflamadas a exibir invulgar
talento, cultura anímoda e solidez de caráter.
Não tenho, naturalmente, competência para entrar no mérito dos temas: contudo, o do
celibato me convenceu da exatidão do seu ponto de vista. E, se houvesse um plebiscito
entre os católicos, eu votaria pela abolição.
Além do muito que aprendi, mais uma coisa desejo assinalar: a sua coragem, escorada
naturalmente numa fé profunda e sólida, para enfrentar a grita insensata motivada pelo
casamento. Parece-me que o senhor foi vítima de seu valor como cidadão, como padre e
como político destacado: o que açulava a inveja de todos que tentaram apedrejá-lo, sem
justa causa.
Com os parabéns do velho amigo e grande admirador; o abraço fraterno do

a) Sylvio Miraglia.

6. Queluz, 4 de março de 1994
Exmo. Sr Pedro M. Vidigal
'Pax et bonum!'

Chegou às minhas mãos, a título de empréstimo, seu precioso livro' No Seminário e no Clero'.
Há muito tempo já ouvia falar sobre o deputado Pedro Maciel Vidigal, mas não imaginava
a grandeza espiritual e intelectual do nobre senhor.
Seu interessante livro coloca-nos a par de fatos históricos ocorridos na Igreja e na Políti-
ca do Brasil e de Minas Gerais, fatos às vezes abafados ou que não tiveram a necessária
repercussão. Um grande testemunho de fé.
Lendo as atraentes páginas do seu livro, parecia-me ouvir; ao longo, o apóstolo São Paulo
dizer: Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei afé. V Exa. traba-
lhou, dedicou-se inteiramente à Santa Igreja e, quando optou pela vida conjugal, após
haver sofrido horríveis perseguições de eclesiásticos ignorantes, continuou temente a Deus,
amando e professando a religião católica, graça que recebemos no batismo, maior tesou-
ro deixado por nossos pais.
Queira V Exa. receber os cordiais cumprimentos do menor dos servos, porém maior dos
admiradores.

a) AlIex Assis Milagres.
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7. Belo Horizonte, 16 de março de 1994
Prezado Prof Vidigal,

Em visita ao Padre Américo Taitson, este me falou do mais recente livro das suas memórias.
Admirador que sempre fui dos seis escritos, apresso-me em pedir-lhe que me envie uni
exemplar autografado.
Fico aguardando a gentileza da sua resposta.
Atenciosamente,

a) Waldemar de Sousa Peixoto.

Na carta de 12 de abril de 1994, o mesmo senhor escreveu:

Recebi, com especial agrado, o livro 'No Seminário e no Gero'.
O seu apreciado estilo faz a obra ser de leitura atraente e merecer aquela apreciação,
feita por Monteiro Lobato, de um livro enviado por Godofredo Rangel: Obras assim
desintoxicam o cérebro.
Peço-lhe que me inclua entre aqueles que irão receber a próxima obra 'Ação Política' e as
outras que o senhor publicar.

8. Ouro Preto, 19 de maio de 1994
Caro P Vidigal,

Recebi e agradeço o exemplar encadernado do seu Memorial, em que foi traçado primo-
roso panorama do clero mineiro e do clero 'tom court', nos capítulos sob o celibato.
Fico aguardando, ansioso, as memórias políticas.
Cordialmente,

a) José de Assis Carvalho.

9. Assis, 25 de maio de 1994
'Amice mihi colendissime',

Recebi sua amabilíssima carta com as separatas dos capítulos que, no 'No Seminário e
no Clero', foram destinadas para padre Pedro Sarneel e Padre Lázaro, que acabou, não
sei por quais cabalismos, ordinário desta diocese de Assis.
Agradeço-lhe, penhorado, a carta e as memórias que nos revelam a verdadeira natureza
do bispinho, como era vulgarmente chamado aqui. Conheci-o de perto e posso afirmar
que lhe não descobri virtudes especiais, a não ser a aversão que sempre manifestou pela
Faculdade de Ciências e Letras desta cidade, a qual ele nunca prestigiou nem mesmo
através dos cuidados espirituais (capelania universitária, movimento religioso estudantil
e pastoral universitária 'stricto sensu').
Encarrego-mede enviar ao atual ordinário uma cópia da separata concernente ao Lázaro,
para que ele a leia e guarde, 'ad perpetuam rei memorlam', no arquivo diocesano.
Muito apreciaria receber um exemplar do seu Memorial.
Rogando a Deus que o proteja, e conserve, e guarde, e ampare sempre, subscrevo-me com
religioso e acadêmico respeito.

a) Ênio A. Fonda e Fonda.

10. BeloHorizonte, 20 de junho de 1994
Caro Padre Vidigal,

Queria escrever-lhe depois de terminada a leitura do belíssimo livro 'No Seminário e no
Clero'. Mas aconteceu um imprevisto e achei que devia escrever-lhe agora. Há cerca de
quatro anos, aconteceu-me um derrame na retina, a que me tirou boa parcela da visão.
Minha mulher é que lê para mim, embora eu continue a trabalhar, a escrever.
Tão logo recebi o seu Memorial, ela passou a ler E eu fiquei simplesmente encanta-
do, porque as memórias são do tipo de que eu gosto, isto é, são mais memórias dos
outros. Lembrei-me de um livro que li há muito anos: 'Minhas Memórias dos Outros',
parece ser o título.
O que o caro amigo narra de Dom Helvécio é realmente impressionante e chocante. Gos-
tei imensamente do primeiro capítulo que é, todo ele, um hino ao torrão natal. Lembrei-
me do que escrevi há alguns anos, não sei onde, sobre a facilidade com que os senhores
deputados estaduais trocam os nomes das cidades, sem o menor respeito à tradição local.
Os nomes das cidades, por mais feios que possam parecer; estão ligados à alma do povo e
muito ligados à tradição local. 'Feliz o povo cuja terra tem história, porque lhe é dado o
prazer de recordá-la...'Feliz aquele povo que consegue guardar na lembrança de cada
dia a História da sua terra...', 'porque ninguém ama a sua pátria porque ela é grande, mas
porque ela é sua'. Nesse capítulo há páginas antológicas que constituem, como já disse,
um hino à terra natal.
Suas referências a seu pai e à sua mãe só podem enobrecer o autor. E nobre de fato o
orgulho que mostra pelas figuras do seu pai e da sua mãe... e bonita a maneira carinhosa
e respeitosa com que se refere a ambos.
Parece-me que foi muito severo com o Padre Lázaro, que não conheci. A verdade é que o
capítulo sobre os professores pareceu-me muito interessante, sobretudo aquele distinção
entre os maus, os medíocres, os bons e os melhores. Agradou-me ver; entre os melhores, os
nomes conhecidos do Padre Sarneel e do Cônego Trindade.
Chegando a este ponto na leitura, Alda, a minha mulher; foi acometida de labirintite, que
a prostrou. A recuperação está sendo muito lenta. Por isso julguei que já era hora de
apresentar-lhe meu agradecimento pela oferta do livro, pelo prazer que ele me tem pro-
porcionado e irá continuar a proporcionar logo que ela puder continuar afazer a leitura.
Aqui fica, pois, meu agradecimento por sua gentileza e, com esse agradecimento, meus
votos de paz, de tranqüilidade, com todas as bênçãos do Céu. E, por favor; reze uma Ave-
Maria pelo amigo e admirador

a) Waidemar de Almeida Barbosa.

11. Curitiba, 28 de julho de 1994
Prezado Sr. 1/idigal,

Tendo lido no jornal 'Estado do Paraná', desta cidade, notícia sobre o seu livro 'No Semi-
nário e no Clero', venho manifestar-lhe a intenção de lê-lo, porque, em Literatura, muito
inc interesso por memórias.
Para tanto, solicito de Vossa Senhoria informações sobre como conseguir um exemplar de
sua obra, acatando, assim, o que diz o jornal.
Atenciosamente,

a) Diair Santos.
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12. Niterói, 5 de dezembro de 1994
Prezado Padre Pedro Maciel Vidigal,

Recebi com muita alegria seu alentado livro 'No Seminário e no Clero'. Peço desculpar-
me o atraso com que acuso o recebimento. Conquanto a obra seja vasta, li toda ela, com
prazer. Que riqueza de informações!! Quantos conhecimentos transmitidos!! E que segu-
rança de afirmações!! E uma beleza. Serviço magnífico prestado às Letras de Minas e,
principalmente, à Igreja.
A Verdade se evidencia em toda a obra. A Verdade é a grande força desse livro surpreen-
dente e extraordinário.
Imensamente agradecido, com um afetuoso abraço.

a) Celso Furtado de Mendonça.

13. Belo Horizonte, 24 de outubro de 1994
Caríssimo amigo Padre Vidigal,
Abraços.

Gostaria de estar no dia de hoje em companhia do grande amigo para podermos comen-
tar alguns aspectos do seu formoso livro 'No Seminário e no Clero', pois, ao reler; agora,
pela terceira vez, ofonnosíssimo 'Sermão da Primeira Dominga do Advento', pregado
pelo grande Vieira, na Capela Real, em 1650 - sobretudo na IV Parte, em que ele fala
sobre o julgamento final dos papas e dos bispos—, instintivamente o meu espírito se voltou
para o ilustre amigo, em virtude de certas coincidências que notei entre as afirmações do
grande jesuíta e as que, de maneira tão clara, encontrei nos julgamentos que você faz do
velho e esquecido arcebispo de Mariana. Dom Helvécio. Essa releitura do Padre Vieira
me fez voltar ao seu magnífico trabalho, no qual o eminente amigo faz um julgamento
desabusado e franco daquele que não teve mãos a medir nas perseguições que levou a
efeito, certamente por mera inveja do seu talento e da sua cultura.
Relendo, agora, esse impressionante sentido do Padre Vieira, senti com toda a intensidade a
forçado seu juízo a respeito do arcebispo, que não conheci pessoalmente, a não ser de vista,
em suas visitas pastorais raríssimas à nossa região. Efoi em virtude disso que resolvi escre-
ver-lhe estas linhas, para dizer-lhe que o seu nome e a sua pessoa estão sempre presentes no
meu espírito, pela beleza da sua inteligência e pela grandeza da sua cultura.
Que Deus o guarde ainda para nós durante muitos anos, porque este é o desejo de todos
aqueles que o conhecem e sabem avaliar a grandeza da sua pessoa.
Com toda estima e admiração intelectual do velho amigo de sempre.

a) Edgard de Vasconcelos.

14. Belo Horizonte, 12 de junho de 1995
Caríssimo amigo P. Vidigal,

Com satisfação, estou visitando-o cordialmente e agradecendo-lhe o belo volume de No
Seminário e no Clero, em que o amor à História aparece de maneira firme.
Realmente, bem escreveu sobre sua admirada passagem pelo Seminário de Mariana e o
sacerdócio exercido na constante busca das almas, para a maior glória de Deus.
Em seu livro encontrei lições para a minha tentativa de ser historiadora bom serviço da Igreja
Com a estima e a admiração de sempre.

a) Oíl iam José.

POLÍTICA

v

UNO EX UTRO QUE LATERE, FAMILIA CLARISSIMA IN POLITICA

Não escolhi os bons pais que tive e que me prepararam para ser feliz, bom cristão e bom
cidadão.

Nada fiz para merecer a honra de descender dos avós, dos bisavós e de outros que me
precederam na família a que pertenço.

O nascimento em todos é igual. As obras é que fazem os homens diferentes.
A árvore genealógica em que figuro sempre foi fértil em vergônteas que se ilustraram

tanto na Igreja quanto na Política.
Sem orgulho fátuo, apraz-me afirmar, com a mais pura alegria, que a história da minha

gente é um pouco a História do Brasil.
A tradição do berço influiu profundamente na minha inclinação para a Política.
Arrumando as minhas lembranças, peneiradas no crivo mais recuado da minha memória,

posso afirmar, sem medo de errar, que:

1°) Meu pai, Feliciano Duarte Vidigal, era filho de João Pedro Vidigal de Barros e de
Olímpia Francisca Duarte Badaró, que nasceu do casamento de Francisco Coelho Duarte Badaró
com Francisca Cândida de Lima, cuja mãe, Maria Antônia de Oliveira, casada com José Rodrigues
de Lima, tinha como genitor o Inconfidente José Aires Gomes. Conforme opinião de seus
conterrâneos e dos historiadores dos séculos XIX e XX, José Aires Gomes estava entre os maiores
- se não tósse o maior deles —fazendeiros da Capitania. Por ser amigo e companheiro de Tiradentes,
o meu tetravô foi condenado ao exijo em Ambaca, falecendo em Inhambane, também situada em
Angola, na África. Seus restos mortais estão sepultados no Panteão dos Líderes da Conjuração
Mineira, situado no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto-MG.

O avô materno de papai e o seu tio Joaquim Pedro Vidigal de Barros foram deputados à
Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais. E, entre os seus colaterais, se destacaraiho
Segundo Império, o senador e conselheiro José Rodrigues Lima Duarte e o deputado geral Francis-
co Coelho Duarte Badaró, homônimo de seu avô paterno, e Ministro Plenipotenciário do Brasil em
Roma, o qual ocupou merecida cadeira na primeira Assembléia Constituinte da República, em
1891. Neste século XX, outros parentes próximos de papai sobressaíram na Política: Antônio Carlos
Ribeiro de Andrada, que foi presidente do Estado de Minas Gerais e presidente da Câmara dos
Deputados; José Bonifácio de Andrada e Silva, deputado federal e representante do governo de
Getúlio Vargas, durante todo o tempo do Estado Novo, como embaixador no Vaticano, em Portugal
e na Argentina. E mais os deputados Francisco Bernardino Rodrigues Silva, Feliciano Coelho Duarte,
João Nogueira Penido, Teotônio de Miranda Lima etc.

2°) Dentre os parentes de minha mãe, Augusta Maciel Vidigal, distinguiu-se José Cesário
de Faria Alvim, deputado provincial em duas legislaturas, deputado à Câmara do Império durante
quatro legislaturas, primeiro governador do Estado de Minas Gerais, nomeado pelo Marechal
Deodoro da Fonseca, e primeiro presidente do mesmo Estado, eleito, por via indireta, pela Assem-
bléia Estadual Constituinte no dia 15 de junho de 1891. E estavam os netos dele: Virgílio Alvim e
Afonso Arinos de Meio Franco, políticos da maior projeção nacional, o primeiro como um dos
fundadores da UDN e deputado federal, e o segundo como deputado federal e senador da Repúbli-
ca. Também eram vistos os deputados Custódio José Martins da Costa Cruz, que presidiu a Assem-
bléia Provincial de Minas Gerais (1846-1847), Joaquim Januário Carneiro, Joaquim Figueira da
Costa Cruz, Dilermando Martins da Costa Cruz, João Gomes Rebelo Horta, Antônio Camilo de
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Faria Alvim, Oto Vieira de Resende e o seu irmão Eurico Vieira de Resende, que foi senador e
governador do Estado do Espírito Santo.

Homens de bem e de bens, todos nunca viveram da Política, viveram para a Política.
Como bons políticos, a maior preocupação deles foi com a racionalidade e com a objetividade.
Eram economicamente independentes das vantagens que a atividade política lhes pudesse propor-
cionar. Nenhum considerava o Estado como instituição destinada a simplesmente distribuir prebendas,
como fábrica de cabides de empregos ou de sinecuras administrativas para uso e abuso de familia-
res. Nenhum foi subserviente ao chefe do Poder Executivo, obrigando-se diante dele a repugnantes
agrados e a vexatórias concordâncias, fazendo acrobáticas inclinações de espinha.

Cada um tinha aquela personalidade que é a reunião daquilo que é característico em deter-
minado homem, a forma peculiar que o singulariza.

Verticais nas atitudes, sinceros nos compromissos assumidos, todos tinham horror à adu-
lação, visto que olhavam o adulador como aquele que, sem pensar, diz as mesmas coisas que o
adulado pensa de si mesmo, sem ter a coragem de dizê-las.

Estimavam a Política como precioso instrumento de trabalho com que procuravam pro-
mover o bem comum durável, a felicidade do povo, o desenvolvimento e o crescimento econômico
do Brasil, como convinha à dignidade pessoal de cada um. E sabiam cumprir os seus deveres com
os eleitores que os constituíram seus representantes no governo formado pelos Três Poderes, e não
representantes do Poder Executivo junto ao povo, como erradamente pensam aqueles que nasceram
para lacaios e capachos e para outros coisas quae honeste non possum dicere.

Viveram naquela confortadora certeza de que, para uma lei ser justa, são requeridas duas
condições: poder legítimo do legislador e o bem comum por fim. Não o bem do partido político a
que pertenciam, nem o interesse particular ou doméstico de cada um deles.

Assumiram, em sua plenitude, o Poder Legislativo, cientes e conscientes de que a lei é
uma razão nascida de Deus, que manda o honesto eproíbe o contrário, conforme a lição de Cícero,
e é uma regra do justo e do injusto que manda aquelas coisas que se devem fazer; conforme defini-
ção de Santo Tomás de Aquino. A força da lei está em proibir o que é mau e em permitir o que é
honesto. Eis o que ensinava John Owen (JohannesAuduenus), uma das maiores glórias da Univer-
sidade de Oxford: Ws legis prohibere malum est, pennittere honestum. A lei é a razão sem paixão.
Na Epístola LXVI, Sêneca ensina que a razão é uma parte o espírito no corpo do homem: Ratio
atirem, nihi/ aliud est, quam in corpus humanum pars divini spiritus imersa.

Legislando sobre matéria nova, todos santiam nos ouvidos o eco daquelas oportunas e
interessantes palavras de Demóstenes a Timócrates: Se alguém fizer uma lei nova, que afaça com
ztiiz nó na garganta para que, no caso de ela não ser honesta, se enforque no mesmo laço. E que,
muitas vezes, os maiores males nascem mais das leis novas do que resultam das leis antigas.

Quatrocentos anos antes de Cristo, Isócrates afirmava que é condição de um bom governo
não o pórtico coberto de decretos, mas a justiça habitando a alma dos seus homens. Pois é certo
que leis injustas enfraquecem a República e desmoralizam o Poder Legislativo.

Em um de seus Sermones sobre a República - De Republica -, o Estobeu (Johannes Siobensis),
500 anos depois de Cristo, escreveu no Florilegium (Anthologion) que haverá pouca Justiça na Repú-
blica em que houver muitas leis - Ubi plurimasfuerint leges, ibi et iniustitia viget 'naxime.

Nos seus Diálogos, Frei Amador de Arraes observou: De as leis serem muitas toma oca-
sião a malícia do povo para serem mal guardadas.

Plutarco nos conta que Antíoco, rei da Pérsia, fez chegar ao conhecimento de seu imenso
império a ordem de que o povo lhe não obedecesse se lhe ordenasse alguma coisa contra a razão e
fizesse leis injustas.

Digna de setlembrada esta advertência de Rousseau:

O Poder Legislativo é o coração do Estado, e o Poder Executivo é o cérebro. O cérebro
pode paralisar-se e o indivíduo continuar vivendo. Porém, quando o coração cessa de
funcionar; o indivíduo morre.

Parente do papai ou da mamãe, nenhum político tinha a cabeça cheia de patacoadas, de
idéias tontas que não conduzem a qualquer bom resultado. Pelo contrário, ocupando posições emi-
nentes, todos, com suas notáveis virtudes cívicas, com altivez na defesa das mais nobres causas,
mostravam que as mereciam. E provavam que eram mesmo cives praeclari, cidadãos esclarecidos,
para quem o fim principal da Política consiste em fazer cômoda e feliz a vida do povo, enquanto
muitos outros arrastavam pelos corredores e pelo plenário de ambas as casa do Congresso Nacio-
nal, a moleza da sua inércia, da sua preguiça e da sua notável incapacidade para o trabalho. Todos
se dedicaram à elaboração das boas leis que são a alma da República. Foi Cícero quem afirmou:
Assim como o nosso corpo não pode viver sem a alma, assim a República não pode viver sem boas
leis: Quod corpora nostra sine anima, idem esto sine legibus civitas.

VI

AU FOND DE NÔTRE POLITIQUE
NOUS TROUVONS TOUJOURS IA THÉOLOGIE

O prezado leitor já deve ter concluído que, desde a superfície da epiderme até a medula
dos ossos, a Política teria que me animar a vida, teria que circular pela minha inteligência e pela
minha vontade de ser útil ao povo. Pois é verdade incontestável que os nossos ancestrais revivem
em nós, que lhes devemos nossas qualidades e nossos defeitos, nossas virtudes cívicas, sociais e
religiosas, nossa saúde robusta ou delicada, nossa acentuada inclinação para essa ou para aquela
atividade, a fortaleza de ânimo e a coragem para enfrentar e vencer qualquer dificuldade.

Nossa vida mortal, prezado leitor, tanto a física e a psíquica quanto a moral e a intelectual,
está, em grande parte, escrita desde muito antes de nascer, através do filtro multissecular da herança
que destila, de geração em geração, as qualidades típicas de cada uma delas; e escrita, ainda mais
diretamente, naqueles nove meses durante os quais o nascituro se movimenta nas entranhas mater-
nas e recebe cada uma das palpitações que agitam o corpo e a alma da mãe.

Se a convivência íntima de alguns meses com outro ser humano deixa em cada um de nós
marcas que não se apagam, pensemos de que qualidade e de que profundidade serão os sulcos que,
em nossa anatomia e em nossa alma, gravam a intimidade religiosa e fervorosa com a nossa mãe,
durante o tempo em que vivemos de seu próprio sangue e em que a mais delicada das suas emoções
se propaga, como as ondas na mesma água, em nosso coração.

Somos todos muito de tudo o que foram nossos pais remotos, nossos progenitores, nossos
antepassados, e através deles muito do que foi a história de toda nossa raça; e ainda gotas infinita-
mente diluídas do que foi a história viva de todo o gênero humano. Porém, principalmente, somos
muitq do que foi o homem que plantou a semente, sagrada pelo matrimônio, no ventre abençoado
e fecundo da nossa mãe.	 -

Não é possível iniciar a biografia de qualquer um de nós no ponto biologicamente aciden-
tal de seu nascimento.
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Com o sangue que papai e mamãe me transmitiram por força da influência hereditária, eu
teria, um dia, que sentar praça na Política a fim de pôr em prática novo tipo de abençoado trabalho
que, conforme penso, só perdeu em importância para o apostolado sacerdotal, para o sagrado mi-
nistério eclesiástico.

Quando era seminarista em Mariana, tendo já terminado os estudos de Filosofia e iniciado
o curso de Teologia, comecei a sentir que o padre podia ser militante na Política, como ministro de
Deus, trabalhando para o bem-estar do povo: Minister Dei in bonum.

Certa vez, tomei conhecimento do interessantíssimo comentário que Donoso Cortês, um
dos mais catagorizados representantes da Cultura Ocidental no século XIX, fez sobre esta afirma-
ção de Proudhon em seu livro Confessions d'un Révolutionnaire: Aufond de nôtre politique nous
trouvons toujours la théologie. Em tal comentário, ele se mostrou convencido de que toute vérité
politique ou sociale se resout, en dernière analyse, en vérité théologique.

O ilustríssimo pensador espanhol estava com a razão, pois separar a Política da Teologia
me parecia tão impossível quanto separar, no homem, o espírito e o corpo. Então, eu raciocinava: A
Política é uma parte da Ética, da Moral. Como não há Moral sem Deus, não pode haver Política
sem Teologia.

Nas grandes idéias políticas e jurídicas modernas, vamos encontrar transposições de te-
mas essencialmente teológicos. Eis a verdade ensinada pelo filósofo M. Carl Schmidt, insuspeito
por não ser cristão. Se o político tem por única ambição promover o bem comum, então Ia Politique
c'est la plus haute discipline après la Théologie et l'ambition politique c'est Ia pius nobie aprês
/ ambition apostolique. Quem o disse foi o padre Louis Lebret, famoso dominicano, fundador do
movimento Economie et Humanisme, numa época em que a passividade das massas começava a
estar em declínio e em que fazer Política parecia ser o mesmo que rejeitar a Moral.

VII

COMO É VISTA A POLÍTICA PELOS FILÓSOFOS, PELOS HISTORIADORES,
POR SANTO TOMÁS DE AQUINO E PELOS PAPAS

Ainda estudante, além de cumprir meus deveres escolares, dediquei-me a incansáveis e
substanciais leituras de que colhi proveitosas lições como estas:

1.De Aristóteles, cujo pensamento os romanos assim traduziram para o Latim: Política est
ordo quidam incolentium civitatem, in dominatione, et subiectione consistens - A Política é uma
ordem virtuosa que dispões as coisas públicas de maneira que, vivendo os moradores da pólis
virtuosamente, permaneçam na obediência e na sujeição.

2. Antes de Cristo e no primeiro século de nossa Era, no Império Romano, políticos, filó-
sofos e historiadores já se interessavam mais pelas conveniências públicas do que pelas particula-
res. Isto era fazer a boa Política, cujo objetivo consistia na promoção do bem comum durável,
porque ser durável sempre foi a característica do bem comum. Quem assim pensava e procedia não
merecia a censura ou repreensão de Cícero: Vituperandus esi qui in reipublicae discrimine suae
plus quam comm uni saluti consulit.

Eles situavam o bem comum acima de qualquer interesse particular. Eis o que dizia Plínio:
Oportet privatis utilitatibus publicas anteferre. O citado Cícero, mais filósofo do que político,

senador famoso, elogiava o homem de bem e sábio que colocava a utilidade comum acima da
particular: Vir bonus et sapiens plus utilitati omnium quam unius alicuius saluti consulit.

Não eram poucos aqueles que advertiam nada adiantar a qualquer cidadão ser feliz se a
República caminhava para o abismo, porque sendo ela próspera, com seu notável desenvolvimento
em todos os setores, até o mal-afortunado podia esperar melhores dias no futuro.

Na máscula elegância de sua bem-aprumada figura, com energia em suas afirmações,
Patrício, certa vez, exclamou: Ego exsistimo melius agi cum civibusprivatim, si tota civitasfortunata
sit, quam si per singulos civesfelix sit, publice vero labefactetur:

Parecer foi de Tito Lívio que, quando o bem público está seguro, o bem particular vive
isento de perigo: Respublica incolumis rem privatam servat. E Quintus Cursius opinou: Quando o
bem comum padece dano, qualquer particular experimenta a perda - In communi calamitate suam
quisque haberfortunam.

3. De Boécio (Anicius Manlius Torquatus SeverinusBoetius), estadista e filósofo, nascido
em Roma no ano de 470: A Política é a comum razão da vida estabelecida entre muitos homens, e
uma comum ordem na qual, como em corpo bem composto, se espera felicidade em cada uma das
partes - Política nihil aliud est quam inter muitos homines communem quidam vitae rationem, et
ordinem, in quo totius, tanquam corporis bene compositi, singuiariumpartiumfehcitas expectatur
(cf. Repulica - Lib. 1).

4. De Santo Tomás de Aquino: Finis poiiticae est humanum bonum, id est optimum in
rebus humanis (cf. Ethica - 1, 2). O bem comum, por ser humano, está destinado, por essência, ao
serviço da pessoa humana, da conservação dela, do seu desenvolvimento integral e do seu aperfei-
çoamento.

Em poucas palavras, o maior filósofo e teólogo da Igreja Católica definiu perfeitamente a
finalidade, o principal objetivo da Política: a promoção do bem comum, que está constituído pelo
conjunto de condições que permite aos homens poderem alcançar sua prosperidade temporal e
espiritual.

Promover o bem comum é o mesmo que promover o desenvolvimento de todo o homem em
todos os homens, segundo a belíssima fórmula de François Perroux, adotada pelo Papa João XXIII.

Conforme o ensinamento da Igreja Católica, o bem não pode consistir unicamente na
comodidade material, porque o homem não vive só de pão. Trata-se do desenvolvimento integral
do homem, tanto o material e o morai quanto o espiritual e o intelectual. Em uma de suas mais
belas lições sobre o assunto, ela fala que o bem comum comporta três classes de bens:

a) os bens úteis, que têm o valor de meios para o homem: o pão, o teto, a roupa, etc.;
b) os bens honestos, que têm o valor de fim. Por exemplo: a liberdade na independência

política, a responsabilidade na promoção operária. Os bens honestos são essencialmente, no plano
da inteligência, a verdade com tudo o que ela exige e, no plano da vontade, a paz com tudo o queia
exige;

c) os bens deleitáveis, que se situam entre os dois já citados: nem puros meios, nem puros
fins. Por exemplo: o bem da cultura.

O que interessa é compreender que o bem comum ultrapassa amplamente o bem material
do homem. Pio XII afirmou que ele concerne à vida material, intelectual e religiosa do homem. E
o Papa João XXIII advertiu que ele concerne ao homem integral, com suas necessidades tanto
espirituais como materiais.
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5. Antes de Santo Tomás de Aquino (1227-1274), São João Crisóstomo (344-407) afir-
mou, na sua Homilia 79, que não há coisa mais agradável a Deus que ver o homem ordenar toda a
sua vida ao proveito da comunidade: Nu/Ia res Deo gratior est, quam ut universam vitam ad
comniunem commodum conferas. E na Homilia 25, comentando um trecho da primeira Carta de
São Paulo aos fiéis de Corinto, declarou: Esta é a regra da perfeita Religião Cristã, este o termo
mais certo e a maior altura que o homem pode alcançar: buscar aquelas coisas que compreendem a
utilidade comum - Haec perfecta Christianae Religionis regula est, hic certissimus tenninus, hoc
summum cacumen quaerere, quod omnium comprehendat utilitatem.

6. Ofim principal da Política éfazer cômoda a vida e contente o povo. Eis o que ensinava
Jacques-Benigne BOSSUET, Evêque de Meaux (1627-1704).

7. Posteriormente, continuando as minhas leituras e os meus estudos sobre a Filosofia e a
Teologia do Bem Comum, encontrei o Papa Pio XII ensinando:

A Política consiste na realização duradoura daquelas condições exteriores necessárias
ao conjunto dos cidadãos para o desenvolvimento de suas qualidades, de suas funções, de
sua vida material, intelectual e religiosa. E o estabelecimento de condições públicas nor-
mais e estáveis de tal fonna que não resulte difícil aos indivíduos nem às famílias levar
vida digna, regular, feliz, segundo a Lei de Deus.
E tal o domínio da Política, tendo por objetivo os interesses da sociedade inteira que,
neste sentido, é  campo mais amplo da Caridade, da Caridade Política da qual se pode
dizer que é superior a todas as outras, fora a Caridade Religiosa.

Foi ele quem, certa vez, anunciou: Depois da Ação Católica, a Ação Política é a mais
importante.

8. Na Mater et Magistra, o Papa João XXIII escreveu: O bem comum implica a totalidade das
condições de vida social que o homem necessita para lograr facilmente sua plena perfeição pessoal.

9. No domínio político se coordenam os conjuntos cívico, econômico, técnico, cultural,
com vistas a um número cada vez mais consciente e unificado, onde cada ser e cada grupo encon-
tram suas possibilidades de promoção humana. A realidade política existe desde que exista um
bem comum mais amplo, que deve ser servido, e uma Comunidade humana que promova, na liber-
dade das pessoas e no marco de outras comunidades humanas: Família, Cidade, Grupo Social,
Pátria.

Essas palavras de A. Hiéget estão na obra que ele escreveu sobre L'engagement dans
1 'éducation de Ia charité.

10.Do Padre Louis Lebret esta boa advertência:

Erra quem pensa que a Política é uma atividade puramente profana. Ela pode ser um
meio privilegiado para o exercício da Caridade. Pode ser uma medida da Caridade pelo
serviço do bem comum, que é constituído pelo conjunto de condições graças às quais os
homens conseguem alcançar sua prosperidade espiritual e temporal.

11. Em Humanismo Integral, o filósofo Jacques Maritain escreveu que a primeira manei-
ra de servir ao bem comum temporal éficarfiel aos valores da verdade, da justiça e do amor que
são o seu principais elementos.

VIII

FICA BEM O PADRE NA POLÍTICA

Meditando esses sábios e prudentes juízos expressos pelas vozes mais autorizadas da inte-
ligência e da cultura universais, principamente as eclesiásticas, penso que erram aqueles que censu-
ram e condenam os sacerdotes católicos que sabem fazer aquela sadia e salutar Política já definida
pelo Padre Lebret como a arte, a ciência e a virtude do bem comum - L'art, la science et Ia vertu du
bien commun.

Mais do que qualquer católico, o padre

tem motivos de sobra para intervir na Política, não para aprovar o que houver de reprová-
vel nas instituições dela, mas para conseguir destas mesmas instituições, tanto quanto
possível, o bem público verdadeiro, tratando de infundir em todas as veias do Estado a
virtude e a influência da Religião Católica como seiva e sangue reparadores.

Esta opinião sensata é do Papa Leão XIII, que a publicou na encíclica Immortale Dei, em
cujo texto está escrito: Em geral, não querer tomar parte alguma na vida pública seria tão repreen-
sível como não querer prestar ajuda alguma à promoção do bem comum.

Uma correta e boa ação política não compromete a consciência do Sacerdote. Se a Igreja
nunca pretendeu nem pretende dar soluções técnicas a problemas técnicos, como os econômicos,
porque, para tanto, não está preparada nem tem competência, contudo pode e deve colaborar com
os políticos, oferecendo-lhes sábias e oportunas sugestões sobre como fazer que os homens valham
mais e sejam mais, vivendo uma vida normal, uma vida cristã.

Não se compreende a indiferença da Igreja ante algumas condições concretas da existên-
cia temporal dos homens.

A promoção do bem comum, objetivo principal da Política, é manifestação eficaz de amor
ao próximo. Esta a razão por que ela é tão importante, que deixar de fazê-la pode ser pecado grave,
pois aos padres, um dia, poderá ser feita aquela pergunta que Deus fez a Caim: Que fizeste a teu
irmão? (Como sabemos, a resposta de Caim foi esta: Por acaso, sou guarda do meu irmão?)

E certo que a Política é meio privilegiado para a prática da Caridade. E olhada desta ma-
neira, ela não pode ser malvista pela Igreja que sabe muito bem que necessariamente passam pela
Terra as estradas que levam os homens para o Céu.

Os católicos e, de modo particular, os padres não podem e não devem descuidar de nenhu-
ma forma de Caridade. E quanto mais estender o campo dela, tanto mais grave é o seu dever de
trabalhar nele.

O importantíssimo trabalho de servir bem o povo, ajudando a promover sua felicidade e a
praticar virtudes, o que é quase impossível se ele não vive uma vida confortável, é mesmo generosa
manifestação eficaz de amor ao próximo, como já foi dito. Eis a razão por que a ação política se
apresenta a todos os cristãos tendo especial valor. Quando o padre a pratica, não faz mal à Igreja.
Pelo contrário, faz bem. E recusar-se a esse tipo de vocação, que é outra chamada de Deus para
assumir novo e interessante papel no seu Reino, parece-me vergonhosa traição ao Cristianismo.

O essencial na vida do padre é que fique em qualquer comunidade ou em qualquer locali-
dade o fruto de sua dinâmica bondade, de sua incansável caridade. Sobretudo se ele se coloca nas
mãos de Deus como instrumento de trabalho a serviço do bem-estar, da felicidade do povo, da
valorização do homem, que é o maior patrimônio de qualquer nação.
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No exercício da Política, não basta ao padre o desejo de ver o próximo ou o povo passando
bem, pois não é eficaz vontade aquela que só deseja o bem e não ajuda a consegui-lo. Quem pode
ajudar e não ajuda, não quer ajudar. Os antigos diziam que o desejo se conhece pelas obras, como
a saúde pelo pulso.

Para ser perfeita, a beneficência necessita de muitos requisitos, entre os quais posso e
quero destacar estes dois:

- o primeiro é que se faça o bem antes de ele ser pedido, porque perde o nome de benefício
o bem que se faz quando se pede. Quem tiver de fazer qualquer benefício deve ser como o sol que,
para nascer desterrando as trevas e alumiar com os seus raios todas as coisas durante o dia, não
necessita de rogos. Não há coisa que mais custe que aquela que se pede. O benefício pedido passa
de benefício a mercadoria comprada à custa da vergonha que padece aquele que o pede. De Sêneca,
esta observação: Caro se compra o que com vergonha se pede;

- o segundo, que se o faça depressa, porque assim como dobra o benefício quem com
rapidez o executa, assim também o diminui quem com vagares o retarda. Pois é certo que perde
muitos quilates o merecimento do benefício que depois de importunos rogos se concede.

John Owen (Johannes Auduenus), um de meus prediletos poetas novilatinos, condena o
mau costume daqueles semeadores de ilusões que prometem muitas coisas e dão poucas ou nenhu-
ma. E o que é pior: não cumprem o que prometem, desiludindo ou decepcionando todos que levia-
namente acreditaram em suas vãs palavras empenhadas publicamente.

Ainda que pequeno, o benefício é útil à sociedade que precisa dele. Quanto às promessas,
como tais, de nenhum modo lhes são interessantes: Nihil tibi debebo si mihi verba dabis.

IX

ABANDONADO PELO GOVERNO,
O POVO VIVIA NUMA VIL TRISTEZA OPRIMIDO E DEPRIMIDO

Nascido em uma região pobre, sempre esquecida pelos Poderes Públicos e que vivia no
mais desesperador abandono, pude, no fim da minha adolescência e no começo da minha juventu-
de, observar o notável desprezo que a ela votavam presidentes da República e do Estado, que nunca
se interessaram pelo seu desenvolvimento e pelo seu crescimento econômico, embora ela fosse
habitada por um povo trabalhador e sempre disposto para a prática de todas as virtudes.

Os agentes da polícia, que não velavam pela observância das leis e pela manutenção da
ordem, e os agentes do fisco, que mais pareciam agentes do confisco, eram os únicos representantes
do governo, na maioria dos municípios do Vale do Rio Doce.

O Estado sabia explorar o monopólio do uso da violência física.
A obediência dos cidadãos era condicionada por motivos extremamente poderosos, dita-

dos pelo medo do castigo físico ou da cadeia, usado e abusado como instrumento de domínio
baseado no tenor.

Vivendo numa apagada e vil tristeza causada pela falta de higiene, pelo alto índice de
mortalidade infantil, pela perda de saúde provocada por endemias rurais, pelo analfabetismo e por
outras calamidades, tais municípios eram castigados impiedosamente pelos cobradores de impos-

tos que, como vorazes gafanhotos ou como bando de salteadores, intranqüilizavam e desestimulavam
aqueles que queriam trabalhar e produzir alguma coisa na lavoura.

As autoridades estaduais e federais apertavam o povo como se apertam uvas na prensa de
um lagar, obrigando muita gente a pensar que o imposto não era o preço da civilização, era a
espoliação legalizada, e que os maiores ladrões eram os coletores estaduais e federais.

No seu tempo, dele, o famoso jesuíta Padre Antônio Vieira já afirmava que os maiores
ladrões eram os exatores da Província.

Sempre foi assim: o banditismo, em pequena escala, fazia salteadores e piratas. E, em
grande escala, fazia estadistas.

Pagar imposto é como cortar carne viva do corpo humano, sobretudo quando se sabe que
eles nunca serão empregados em públicos benefícios. Para a sangria inevitável, há governantes que
usam de cestas básicas como o cirurgião usa da anestesia.

Aumentar os impostos, a torto e a direito, oportuna e inoportunamente, era o grande mila-
gre dos governantes, no passado, como ainda o é, no presente. Sem que seja levada a sério a impor-
tante recomendação do citado Padre Vieira:

Se é necessário para a salvação da Pátria, tire-se a carne, tire-se o sangue, tirem-se os
ossos, que assim é razão que seja; mas tire-se com tal modo, com tal indústria, com tal
suavidade que os homens não sintam, nem quase o vejam.

Interpretando o sentimento geral, ele gritava: Os impostos são a carne e o sangue do povo.
Estas palavras deveriam estar gravadas com letras de fogo nas paredes dos gabinetes do

Ministro e dos Secretários da Fazenda, e dos Diretores das Receitas Federal e Estadual. Pois o povo
que, cada dia, vai entendendo mais de questões econômicas, está olhando com desconfiança até as
mais sadias medidas do fisco.

Como era no passado, no presente ainda é odioso, através de tributos escorchantes, o
Estado explorar os municípios, principalmente os menos desenvolvidos, acostumando-os à mendi-
cidade, de chapéu na mão, às portas de palácios de governo, esmolando benefícios ou melhoramen-
tos como o miserável esmola o pão de cada dia.

Tudo o que acabei de dizer foi dito, antes de 1950, por Angelos Angelopoulos, professor
da Universidade de Atenas e da Universidade de Paris, que chefiou o Departamento de Finanças
Públicas da ONU e ensinou magníficas lições em diversas páginas de seu importantíssimo livro
LEtat e! ia Prosperité Sociale:

1.Lafiscalité ne doU pas décourager Ia volonté et Ia capacité de travail.
2. La politiquefiscale doit, paralielemente à lajuste détennination de Ia capacité contributive
e: à ia redistribution du ravenu, renforcer Ia productivité qui sert ao bien-être social.
3. La politiquefiscale doit atteindre des butsfinanciers, des buts économiques et de buts
socio-politiques, qui permettent Ia réalisation du bien-être social.
4. Un système fiscal rationnel doitprendre le plus en sefaisant sentir le moins.
5. La politique fiscale produit en général des effects extrafiscaux, c 'est-à-dire, sociaux,
économiques, socio-politiques et démographiques, indépendamment de Ia volonté du
legislateur

Dura é a luta que muitos municípios, deixados à sua própria sorte, vinham e continuam
mantendo para o pagamento das despesas indispensáveis, a fim de ser promovido o desenvolvi-
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mento de cada um. Remando contra a maré, enfrentando tremendas dificuldades, procurando cami-
nhar para frente e para cima. Sempre foram em vão os seus sacrifícios para o saneamento básico, o
abastecimento de água potável bem tratada a todos que precisavam dela, e a instrução a meninos,
jovens e adultos considerada como o maior e o melhor investimento.

O economista Jean Fourastié ensina que a instrução é não somente a base da civilização
intelectual e moral, mas também da economia. Municípios subinstruído é município subdesen-
volvido.

Valorizar o homem pela instrução ainda é o mesmo que pôr-lhe nas mãos a chave que lhe
abrirá a porta para o futuro, a chave para a liberdade e para a mobilidade social e econômica. A
instrução eleva a dignidade espiritual e moral do homem e aumenta a sua capacidade para produzir
os bens de serviços que sustentam o nível de vida mais elevado.

Quanto a esse particular, a impressão que se tinha até o fim da década de 20 era a de que os
nossos governantes pensavam com a mentalidade do século XVIII, quando o Brasil era uma colô-
nia de Portugal. Parecia que eles acreditavam que o saber ler e escrever tra grande perigo para a
ordem pública estabelecida sobre bases terroristas. Naquele século, a grande maioria do povo era
esclarecida apenas pelas chamas das fogueiras da Inquisição. E Voltaire já falava de l'horrible
danger de Ia lecture.

Graças a Deus, fui um instrumento de trabalho nas mãos dEle a fim de ser promovido o
bem comum durável nos municípios em que, conforme a minha capacidade de ser útil, cumpri os
árduos deveres de sacerdote.

Do meu ponto de vista, o papel da Igreja Católica, na Terra, não pode e não deve consistir
apenas em encaminhar almas para o Céu. Consiste, também, em levar para lá homens integrais,
cada um com seu corpo e com sua alma; homens chamados à vida divina, apesar de submersos num
mundo material, com necessidades materiais; homens que participam de todos os sacramentos e
vivem conforme os preceitos da sua religão, em casa, na rua, nos clubes, no mercado, nas ativida-
des comerciais, nos trabalhos da lavoura, nas oficinas em que a matéria é beneficiada e transforma-
da para ser objeto de consumo e no exercício da sua profissão. Vale dizer: em toda sua vida cotidi-
ana, tanto a privada quanto a social.

Como Mãe espiritual, Mestra de todas as verdades e Educadora do caráter, do coração e da
consciência, a Igreja tem o dever de guiar o cristão em todos os setores em que se apresentam
problemas de consciência, inclusive no terreno social e político. Ela não pode e não deve ficar
indiferente diante das condições concretas da existência temporal dos homens.

O Evangelho, que Ela propaga, deve ser precioso fermento até na vida pública, para o bem
temporal da humanidade.

Convém repetir: Passam pela Terra os caminhos que levam os homens para o Céu - A terra
ad coelum fert tamen una via.

'4

Pedro Maciel Vidigal
MINISTRO DE DEUS PARA A FELICIDADE DO POVO,

O PADRE PODE PROMOVER O BEM COMUM DURÁVEL, TANTO O ESPIRITUAL
QUANTO O MATERIAL E O INTELECTUAL

Sacerdote da Igreja Católica, ordenado no dia 30 de novembro de 1931, fui mandado pelo
arcebispo de Mariana para ser professor (1932 a 1933) no Ginásio que a arquidiocese mantinha na
cidade de Ponte Nova, e era dirigido pelo Cônego Raimundo Trindade. Depois, fui reger os desti-
nos espirituais das paróquias de Porto Firme (1934), de Dionísio (1935 e 1936) e de Nova Era
(1937-1942) situadas nas regiões do Alto e do Médio Rio Doce. Estava preparado para prestar bons
serviços ao povo, modéstia à parte.

Sem perder de vista o primado do espiritual, cuidei de trabalhar pelo progresso material e
intelectual de cada sociedade a que fiquei temporariamente incorporado. E, com alegria, observei que
os meus esforços e sacrifícios não foram feitos em vão. Estruturas mais humanas, por mim organiza-
das sobre novas bases, permitiram que milhares de bons paroquianos pudessem mais facilmente viver
como cristãos. Era público e notório que estruturas iníquas faziam o povo ficar revoltado.

Aos pobres consegui dar mais do que um copo d'água e um prato de comida. E nunca fui
visto calado quando era preciso falar em defesa da verdade e, também, dos direitos dos humildes e
dos pequenos, e contra as violências praticadas pela polícia que, naquele tempo, não defendia a
ordem pública, visto que, muitas vezes, era ela que causava as maiores desordens.

Assumi no coração e sobre os ombros os sofrimentos de muita gente que clamava por
misericórdia e por justiça. Pois urgia auxiliar todos os homens a serem mais homens. Eu sentia que
o contrário da miséria não consiste na abundância, mas no valor. Mais do que produzir riquezas, o
que interessava era valorizar o homem pela instrução e pela saúde.

Calambau, 18 de janeiro de 1997.
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Capítulo 1

VERITA TEM DICO, NON MENTIOR

O leitor está começando a penetrar numa área em que lhe será apresentada minha modesta
ação política, narrada e comentada mais por pessoas idôneas, dignas de crédito, do que por mim
mesmo. Devo declarar, entretanto, que os depoimentos e os comentários de muita gente ilustre e as
notícias sobre ela publicadas, nos mais conceituados jornais de São Paulo, do Rio de Janeiro, de
Brasília, de Belo Horizonte e de outras importantes cidades, foram, todos, espontâneos, pois me
repugnaria solicitá-los. Quem me conhece a independência e a altivez de atitude e o conhecido
amor próprio tem a certeza de que eu não seria capaz de tal baixeza que me aviltaria muito.

De minhas atividades, tanto na Assembléia Legislativa de Minas Gerais e na Câmara dos
Deputados quanto fora delas e nas Convenções Regionais do Partido Social Democrático (PSD),
falarei pouco. O mínimo possível. Quase nada. O extremamente necessário. De tal maneira que,
com a consciência tranqüila, posso repetir aquelas simples palavras com que Cícero dizia as suas
verdades: Verum tibi dico. E aquelas do evangelista São João: Verum est testimonium meum.

Como São Paulo, em sua primeira epístola a Timóteo, posso afirmar: Veritatem dico, non
mentior: Digo a verdade, não minto.

Não me ficaria bem o louvor em boca própria, o qual é aborrecido de todos.
Nos já distantes anos da minha adolescência, aprendi nas leituras dos clássicos da língua

latina que, de nós mesmos, não devemos falar, nem mal nem bem: In neutram partem de núbis
loquendwn est.

Não há glória alguma no falar bem de si mesmo, advertia Santo Isidoro de Sevilha: Dum
de te loqueris, gloria tua nulia est. Ele mesmo foi quem me deu este bom conselho: Quem desejar
merecer louvores dos homens de bem fuja de louvar a si próprio, ficando calado - Si vis ut laudes,
discere tacere prius.

A ninguém é permitido fazer-se pregoeiro de suas qualidades e pôr alto preço às suas
virtudes.

Preferi que os justos e sensatos juízos a respeito de meus discursos na tribuna parlamentar
e durante as convenções do PSD, publicados pela imprensa, e sobre meus trabalhos realizados em
muitos municípios com o objetivo de promover o bem comum durável, fossem expressos por
categorizadas pessoas. Dentre elas: bispos e outros sacerdotes da mais alta cultura, estadistas, como
Juscelino Kubitschek, desembargadores, ministros do Supremo Tribunal Federal e professores de
universidades, bacharéis em Direito e médicos, embaixadores, engenheiros e diretores de grandes
empresas, membros da Academia Mineira de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Minas
Gerais, educadores e militares da mais elevada graduação, jornalistas sérios e conscientes de suas
responsabilidades e diversos outros escritores. Todos avaliaram severamente meus pequenos méri-
tos. E aqui lhes manifesto minha sincera gratidão às cativantes homenagens com que me honraram,
apesar de não poder retribuí-Ias com igual correspondência, conforme a recomendação de Sêneca:
Eadem mensura reddere debes, qua accepistis. O mesmo filósofo, meu querido mestre, fez esta
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observação: Quando a igual correspondência, por impossibilidade, fica impedida, deve-se aceitar o
desejo com que se significa: Cui grada non p\otest referri quanta debetur, havenda estpro animi
viribus quanto afferre volumus.

Entretanto, quero e devo afirmar, com sinceridade, que nunca pus a minha honra nas vozes
da admiração com que muitos homens de bem me tratavam ou a mim se referiam, pois sempre tive
o cuidado de pô-la nas atitudes corajosas que tomei, nas obras de notável interesse público que me
foram possível realizar, como instrumento na mão de Deus, todas a favor da promoção do bem
humano da comunidade.

Capítulo 2

OPSD

No segundo semestre de 1945, fui cónvidado pelo Governador Benedito Valadares para
ser um dos fundadores do Partido Social Democrático (PSD) em Minas Gerais.

Entre os preclaros cidadãos, cives praeclari, que ele convocou para a importantíssima e
patriótica tarefa, estavam Fernando de Melo Viana, José Francisco Bias Fortes, Gustavo Capanema,
Levindo Eduardo Coelho, Cristiano Monteiro Machado, Israel Pinheiro da Silva, Juscelino
Kubitschek de Oliveira, João Beraldo, Ovídio Xavier de Abreu, Euvaido Lodi, Joaquim Libânio
Leite Ribeiro, Noraldino Lima, Augusto Chagas Viegas, Carlos Coimbra da Luz, José Maria Alkimim,
Alfredo Sá, Idalino Ribeiro, Alvaro Cardoso, Luís Martins Soares, Celso Porfírio de Araújo Ma-
chado, Wellington Brandão, Duque de Mesquita, Pedro Dutra, João Henrique Sampaio Vieira, José
Rodrigues Seabra e outros de igual categoria social e de incontestável prestígio.

Naquele tempo, conquanto estivesse com uso regular das sagradas ordens, eu não exercia
o múnus sacerdotal em qualquer paróquia. E achava-me em estado de beligerância contra Dom
Helvécio, arcebispo de Mariana, que pensava ser a arquidiocese uma senzala de almas, um seu
curral ou sua estrebaria. Ele movia contra mim uma estúpida guerra de nervos, rapidamente trans-
formada em guerra de extermínio, pretendendo destruir a minha personalidade, aniquilar-me, redu-
zir-me a zero (o que não conseguiu, graças a Deus).

Se dependesse dele, eu ficaria sem teto, sem roupa e sem pão, vivendo como mendigo e
estendendo as mãos à caridade pública nos degraus da escada da Igreja de São José, em Belo
Horizonte. O homem era mau. Nem para o anual retiro espiritual do clero na sede do arcebispado
ele me chamava. Essa leviandade me levou a dar uma volta por cima e a procurar Dom Delfim
Ribeiro Guedes, pedindo-lhe que me facilitasse o cumprimento de meu dever de sacerdote, junto
com os seus padres, meus velhos amigos e prezados colegas. Por três vezes consecutivas, eu fiz o
retiro espiritual em Leopoldina.

Graças à amizade com que o Presidente Getúlio Vargas me distinguia, eu exercia o cargo
de Técnico de Educação na Divisão de Ensino Superior, desde o começo de 1943.

Senti-me bem, muito bem, no convívio dos meus correligonários. Todos éramos unidos na
mesma consonância de idéias, concertados na mesma harmonia de sentimentos e animados do
firme e bom propósito de sermos úteis ao Brasil, trabalhando pelo seu desenvolvimento e por seu
crescimento econômico.

Desde a superfície da epiderme até a medula dos ossos e ao mais íntimo recôndito da
alma, eu tinha o orgulho e a alegria de pertencer ao Partido que, em boa hora, foi fundado por
Benedito Valadares, para bem servir o povo, promovendo o bem comum durável.

Os cidadãos escolhidos para a chefia de cada diretório municipal foram recrutados entre
médicos, engenheiros, advogados, farmacêuticos, odontólogos, fazendeiros, empresários, comer-
ciantes, operários e outros profissionais. Todos, animados por notável espírito de serviço, sempre
estiveram presentes nos lugares em que qualquer pessoa precisasse de assistência na defesa de seus
direitos violados. Colocavam-se nas linhas de frente da luta pela promoção da felicidade daqueles
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que necessitassem de apoio material ou moral, porque vítimas de perseguições e de injustiças.
Todos se interessavam pela promoção humana nas deserdadas camadas da população. Por isso, se
faziam merecedores dos maiores elogios.

Verdadeiros artífices das gloriosas vitórias do PSD em todas as eleições, eles não iludiam
o eleitorado com fantásticas e bonitas promessas que faziam tudo ficarem coisa nenhuma, e não
passavam de chamariz de votos. Não eram demagogos. Não viviam enganando o povo com lindas
mentiras efêmeras.

Sempre gostaram de trabalhar porque sabiam trabalhar. Com o trabalho, cada um havia
conseguido bom nome, boa fama. Nos trabalhos mais árduos encontravam bem-estar. Eram tão
assíduos ao trabalho que, nele, encontravam prazer.

Bons cristãos em sua quase totalidade, sentiam que no interior do cristianismo é que o
homem encontra sua exata e total dimensão, mas percebiam que, infelizmente, em todos os parti-
dos, a Política não era esclarecida nem iluminada pela luz de Cristo, como também o não eram a
vida econômica e a vida social de todos os cidadãos. Esta tremenda realidade foi que deu razão a
Karl Marx (1818-1883) quando ele afirmava que a sociedade capitalista é uma sociedade anárqui-
ca em que a vida se define exclusivamente como jogo de interesses particulares. Nada mais contrá-
rio ao espírito cristão. Esta verdade é impressionante: a época capitalista coincide com o declínio
do cristianismo e o enfraquecimento de sua espiritualidade.

Inteligentes, eles sabiam que há tradições arraigadiíssimas em que não se pode nem se
deve bulir levianamente. Por exemplo: no aborto que mata uma criatura inocente e indefesa, o
homem que está por vir - Homo est quifuturus est. Esta lição do cartaginês Tertuliano (Quintus
Septiínius Florens Tertulianus: 160-245) foi dada há mais de 1700 anos antes de nós.

Por todos os poros, destilando sinceridade, fé, entusiasmo e firme confiança no bom des-
tino do Brasil, eles (dos diretórios municipais do PSD) fizeram que suas fecundas e oportunas
palavras subissem montanhas, vencessem distâncias, vadeassem rios, embrenhassem nos grotões.
E arrastadas pela rajada do ideal, como às ilhas perdidas no mar imenso os bons ventos levam os
germes de vida, nas longínquas paragens encontraram almas que as compreenderam, e nos mais
afastados arraiais do interior do território nacional encontraram corações em que germinaram.

Num estilo simples, claro e transparente, acessível à mentalidade de qualquer brasileiro,
ainda que fosse o mais rude, desfizeram mentiras sobre os líderes do Partido, corrigiram erros sobre
as melhores intenções deles, dissiparam muitas trevas que o ódio dos adversários havia espalhado
sobre as sadias idéias que eles propagavam. E o que é mais interessante: muitos adeptos e aliados
conquistaram para o nosso PSD, depois de enfrentarem perniciosos demagogos, numa luta sagra-
da, quase corpo a corpo e braço a braço, num formidável duelo, num abençoado estímulo de heroísmo.

Cada reunião ou cada comício que eles realizavam fazia crescer e fortificar a rede de
afinidades simpáticas que entrelaçava solidariamente os eleitores de cada comunidade rural, de
cada bairro, de cada cidade, de cada região, e os entusiasmava para as mais belas vitórias nos
prélios eleitorais, isto é: nas umas de todas as eleições antes de os militares invadirem o Poder
Executivo da República, fazendo o senso de humor do povo criar esta boutade: No Brasil, durante
vinte anos, os três Poderes ficaram reduzidos a dois: o Executivo só. Era verdade, visto que a
Câmara dos Deputados foi transformada em asilo de menores abandonados, o Senado ficou sendo
abrigo da velhice desamparada e o Supremo Tribunal Federal foi castrado no exercício de suas

atividades constitucionais, impossibilitado de apreciar, de censurar, de condenar qualquer tipo de
violação da Lei Maior, cometida por alguns patetas que, pimpões, chegaram ao governo da nação
humilhada.

Porque tiveram mais audácia e foram mais tenazes nos suadíssimos trabalhos pela promo-
ção do bem comum durável, mostrando os seus talentos, os homens que comandaram os diretórios
municipais do PSD entraram naturalmente na simpatia e na confiança da maioria do povo. Tinha de
ser assim, porque eles nunca desviaram os seus olhos dos principais problemas que atormentavam
a nossa pátria, e sempre cuidaram da maior valorização do homem pela instrução, pela saúde e
pela higiene, procurando fazer que ele seja mais e valha mais. E puseram em prática a melhor
política, aquela que tem fundamental papel a desempenhar na ascensão do homem todo em todos
os homens, e na elevação humana das populações esquecidas que vegetam por este Brasil adentro.
O que faz a grandeza de qualquer nação é o homem.

Os economistas bem instalados no governo neste último decênio do século XX, dando-lhe
as luzes de sua fenomenal inteligência, deviam saber que é inútil pensar em desenvolvimento e em
crescimento econômico sem o progresso do homem valorizado pela instrução, pela saúde e pela
higiene. Sobretudo pela instrução, que desenvolve o universo mental e favorece a ascensão huma-
na, substituindo o ideal de riqueza pelo de civilização.

O desenvolvimento que for apenas crescimento econômico não será verdadeiro desenvol-
vimento. Para um bom governo que se preza de sê-lo, o desenvolvimento diz respeito ao homem,
que é o maior capital de qualquer nação civilizada.

Parece-me oportuna esta digressão: neste governo iniciado em 1994 e chefiado pelo so-
cialista e "liberal" Fernando Henrique Cardoso, o papel confiado aos tecnocratas já se apresenta
com aspectos assustadores, inquietantes. No culto da sua infalibilidade, eles, ensimesmados, consi-
deram-se salvadores da pátria. E pensam que, fora deles, não há nem haverá salvação para o Brasil.
Estão dando a triste impressão de que, com as suas artes e diabruras, eles esperam alcançar a
progressiva degradação das estruturas democráticas e o reforço dos mecanismos de controle estatal
sobre todas as atividades econômicas.

Continuando a agir com o abuso do poder em suas mãos, os tecnocratas, marxistas quase
todos, acabarão desumanizando o Estado, fazendo que ele funcione como gigantesco computador
eletrônico. E reduzirão o homem a uma simples unidade no corpo social abúlico e tutelado. Eles só
pensam em valorizar a matéria. Não cogitam da valorização humana dos membros de todas as
camadas sociais. Acordam, almoçam, jantam e vão ao banheiro girando em tomo de cálculos, de
números, de dados estatísticos, de cifras, cifrões, de produto nacional bruto (PNIB), de produto
interno bruto (PIB), de investimentos, de privatizações, de balança de exportação de minérios e de
soja, de lucros materiais, de excessos de planejamento.

Quanto à valorização do homem, isto lhes parece assunto da menor importância e merece-
dor de seu maior desprezo. Coisa insignificante e digna de ser tratada só pelos políticos e outros
leguleios e leguelhés. Esta verdade é provada pelos violentos e escandalosos cortes no orçamento
da União, naquelas partes que dizem respeito à instrução C à saúde.

Vem a propósito aquela observação do Papa Paulo VI: A tecnologia não libera o homem.
Pelo contrário, dá um túmulo à liberdade.

Do mesmo Sumo Pontífice esta advertência:

A era tecnológica não oferece vida nova e melhor para a humanidade e constitui ameaça
para a sua vida espiritual e moral. A mentalidade tecnológica do homem moderno põe em
perigo a sobrevivência de sua cultura e de seu valores humanos.
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O Concilio Vaticano II chegou a ponderar que o sentido de potência que o progresso técni-
co atual confere ao homem pode muitas vezes dificultar o acesso a Deus e pode favorecer a doutrina
de que Deus, como autor e fim de todas as coisas, é uma afirmação completamente supérflua.

Falei em Deus. Mas o vaidoso e orgulhoso Presidente Fernando H. Cardoso e a sua tropa
de economistas e de tecnocratas não acreditam na existência deste SENHOR. Entretanto, espero
que não tenha falado em vão.

Voltemos, prezado leitor, à crítica que estava sendo feita aos economistas bem instalados e
bem remunerados em Brasília. Critica es! facultas iudicandi de re aliqua doctorum hominum.

O bem comum só pode ser realmente instaurado através da satisfação do conjunto das
necessidades humanas, globalmente consideradas. Assim o político, no melhor sentido da palavra,
tem prioridade sobre o econômico.

Se os atuais políticos não quiserem fazer a boa política que foi feita pelos pessedistas,
então a fome, a mendicidade, o parasitismo, o analfabetismo, as endemias rurais e outras calamida-
des haverão de ser o mais eloqüente atestado de que não souberam cumprir seus patrióticos deve-
res. E traíram a confiança neles depositada pelo povo, que vive esperando a instalação da nova
civilização humana, a civilização dos valores reais, a civilização do desenvolvimento integral e
harmonioso.

Os tecnocratas sem alma, materialistas soberbos que se imaginam infalíveis, imperando
no governo, impondo o primado do econômico, ainda não tiveram tempo para meditar esta realida-
de: A verdadeira economia deve ser de progresso ponderado. Deve ser uma economia humana, em
que o progresso fique promovido em todas as frentes da caminhada humana, científica, técnica,
biológica, residencial, administrativa, cultural e política. Ela exige homens corretamente prepara-
dos em todos os níveis de ensino. Corretamente preparados, convém repetir. Isto é, homens que
não sejam especialistas demais da conta nem teóricos demasiadamente abstratos, quando o Brasil
tem urgente necessidade de definitivas decisões econômicas e políticas, de homens capazes de
síntese, com vistas largas, homens que possuam o sentido do concreto, homens de notório saber no
exercício-dos cargos mais importantes.

Os pessedistas sabiam fazer a melhor política, acreditando que, para serem bem resolvi-
dos, os problemas econômicos pressupõem nova maneira de encarar o homem e novo sistema de
valores. Pensavam assim porque, naquele tempo, havia dezenas e mais dezenas de milhões de
brasileiros que não tinham o suficiente para se agüentar de pé, e só algumas dezenas de milhares
tinham demais para os excessos de conforto e de bem-estar. Hoje, a situação é pior, mais grave,
porque a resignação de muita gente vai-se tornando impossível, e a sua paciência está acabando. A
era da passividade das massas está em declínio.

A civilização do ter mais está provocando aqueles que não têm coisa alguma nem crédito
para comprar fiado o que é de extrema necessidade. Não precisa de qualquer sociólogo ser profeta
para prever que, a qualquer momento, pode estourar sangrenta revolta dos milhões de desemprega-
dos que sofrem miséria contra aqueles que sofrem fartura.

E pena que o aspecto humano da economia nacional continue quase completamente es-
quecido pelo atual governo da República.

Se acontecer que, um dia, os pobres e os miseráveis possam perder a virtude da paciência,
ninguém deverá ficar surpreendido com a impaciência deles castigando violentamente o egoísmo e
outras insolências de muitos ricos. E revoltando-se contra o governo, que não está sabendo dar a
melhor solução ao problema da paz social. Bom seria se essa solução fosse a cristã, que não é

possível fora do espírito cristão, inexistente no atual governo, cujas idéias não se nutrem da seiva
do Evangelho de Cristo. Os homens que, no Poder Executivo, governam o Brasil, professam o
socialismo que já foi condenado pelo Papa Leão Xffl e que é irmão gêmeo do comunismo e, tam-
bém, do marxismo cuja filosofia continua de pé, defendida por fanáticos adeptos que sempre olha-
ram e ainda olham a Igreja Católica como a pior e a mais forte inimiga, a mais corajosa adversária.
E com razões de sobra, porque ela exige que a cada homem sejam facilitadas oportunidades de
realizar o seu destino pessoal, de conquistar a base econômica da sua independência.

Eu gostava de ser pessedista. Pertencer ao PSD me causava alegria e até um certo orgulho,
porque a sua maneira de fazer política não era decorativamente cristã, era intrinsecamente cristã,
vitalmente cristã, nutrindo-se do tutano, da essência do Novo Testamento das Sagradas Escrituras.
Os pessedistas sabiam que a democracia é a única expressão política verdadeira do cristianismo.
Tanto assim que os países onde a democracia mais funciona são justamente aqueles em que a seiva
religiosa mais abundantemente circula nos corações e nas almas.

A democracia sempre teve necessidade do fermento evangélico para se realizar e para sub-
sistir. A Filosofia de Santo Tomás de Aquino é a que foi a primeira Filosofia autêntica da democracia.

O cristianismo, na verdade, era para o PSD tão válido para a vida doméstica como para a
vida política e para outras formas de vida: a social, a de negócios, a de trabalho.

Sabendo servir bem o povo, o PSD promoveu o bem comum terrestre, o bem comum do
corpo social, o bem humano da comunidade, a felicidade na vida civil: bonum vitae civilis. Promo-
veu o que existe de melhor nas coisas humanas: Finispoliticae est humanum bonum, id est optimum
in rebus humanis, conforme a lição de Santo Tomás de Aquino.

Permito-me citar, outra vez, o pensamento do Papa João XXIII apresentado ao prezado
leitor no prólogo deste livro: O bem comum implica a totalidade das condições de vida social que
o homem necessita para gozar e desfrutar plena e facilmente sua completa perfeição pessoal.

O espírito cristão foi a alma do PSD, como na biologia aristotélica a alma vegetativa é a
forma substancial da planta.

Quanto ao seu aspecto democrático, posso, devo e quero afirmar que o PSD se instalou
definitivamente no coração da democracia, enquanto outros partidos se limitavam a freqüentar os
subúrbios dela. E foi a melhor Escola Política que o Brasil já teve, em todos os tempos. Escola
incomparável que formou estadistas e, para os mais árduos trabalhos, preparou incansáveis artífi-
ces do desenvolvimento e do crescimento econômico da nossa pátria, dentre os quais se destacou
Juscelino Kubitschek de Oliveira, superando todos os outros que o antecederam e o sucederam no
governo da República.

Repito: eu gostava de ser pessedista. Gostava muito, tendo sempre em vista as belíssimas
qualidades políticas do PSD. Por isso é que lamentava profundamente a indiferença com que os
dirigentes do partido majoritário em Minas olhavam os sofrimentos de nossos correligionários no
interior do Estado, humilhados, perseguidos e castigados, sem que houvesse motivos que justificas-
sem as barbaridades e a insaciável e devoradora antropofagia do PR que comia o filé mignon, a
melhor carne do governo, bebia o mais substancioso sangue dele e, quando terminava o demorado
banquete, chupava-lhe os ossos engolindo o seu tutano.

Nenhum membro do Diretório Regional presidido pelo Sr. Benedito Valadares abria a
boca nem movia uma palha em defesa dos sacrificados companheiros de lutas inesquecíveis, verda-
deiros autores de todas as vitórias nas umas, lançadas às feras perristas como os primitivos cristãos
eram atirados na arena do Coliseu em Roma para a saciação dos leões, das panteras e dos tigres,
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quando Nero governava o Império. Nenhum protesto saía de sua esquisita timidez. Ninguém se
apresentava para brecar os atrevimentos e a ferocidade com que o PR crescia em muitos municípios
à custa das torturas que o PSD sofria, sangrando em sua sensibilidade moral.

Incompreensíveis as injustiças praticadas contra os pessedistas que haviam sido os princi-
pais autores das vitórias de Juscelino Kubitschek e de Bias Fortes. Para que estes dois cidadãos
chegassem à governadoria do Estado e pudessem gozar as delícias encontradas no Palácio da Liber-
dade, seus esquecidos correligionários foram abandonados à fúria selvagem de seus piores algozes,
que os submeteram aos maiores vexames, aos maiores tormentos, às maiores angústias e aflições.
Até parece que a glória reservada para o PSD era a de ter os seus mártires.

Quando me punha a considerar as violências de que os diretórios municipais do PSD e
seus humildes eleitores foram vítimas, eu os comparava com os braços, as mãos e os pés do corpo
humano. Os maiorais do nosso partido, sempre ocupando as mais altas e nobres posições na políti-
ca nacional, mereciam ser comparados com a cabeça.

Quem movimentava os braços para corajosas lutas, quem fazia as mãos ficarem calejadas
de tantos e tamanhos trabalhos para as desejadas e buscadas vitórias nos prélios eleitorais, quem
andava por ínvios caminhos à procura dos votos mais difíceis de serem encontrados, eram eles os
membros dos diretórios municipais que formavam o coração do PSD, promoviam a circulação do
amor à nossa legenda em todas as camadas da sociedade urbana ou rural, eram eles que alimenta-
vam o entusiasmo nas vibrações cívicas notadas em todos os comícios. Mas todas as honras e todos
os obséquios eram para a cabeça em que se assentavam as mais brilhantes coroas e os mais precio-
sos diademas. Para aqueles que ocupavam os mais altos postos no Poder Executivo e para aqueles
outros que ostentavam a vaidade de donos do Partido, tudo era resplendor e magnificências. Porém,
para aqueles que arduamente trabalharam a fim de os membros do Diretório Regional festejaremos
seus triunfos, tudo era sacrifício quando não era o esquecimento ou o desprezo.

Sempre foi e haverá de ser assim. A glória altiva que coroa os grandes vem da soma dos
atos heróicos praticados pelos pequenos, pelos humildes.

POLÍTICA

Na tarde da Batalha de Canne, Maherbal, comandante da Cavalaria, disse aAníbal: Deixa-
me seguir com meus valentes soldados que, dentro de cinco dias, tu irás jantar no Capitólio. E
como Aníbal lhe não permitiu realizar o que tanto desejava, disse estas palavras que ficaram céle-
bres, inesquecíveis: Tu sabes vencer; mas não sabes aproveitar a vitória. Os romanos assim as
traduziram para o latim: Vincere scis Annibal, victoria uti nescis.

O PSD era assim. Na maioria dos municípios mineiros, sabia ser superior ao PR, como
sabia vencê-lo com o vigoroso exército de seus aguerridos eleitores, comandados pelos bravos
membros dos diretórios municipais do Partido. Sabia conquistar esplêndidas vitórias nas umas de
várias eleições, sustentando, à custa de muitos sacrifícios, as candidaturas de correligionários à
presidência da República, às governadorias de diversos Estados, a prefeitos municipais, a deputa-
dos e a senadores. Porém não sabia tirar proveito delas para maior crescimento do seu prestígio no
meio do povo. Esta falha lamentável ou este crime imperdoável deve ser debitado aos governadores
pessedistas Juscelino Kubitschek e Bias Fortes. Como me dói dizer esta verdade !!! Dói, mesmo!!!
Ambos pareciam morrer de amores pelo PR, amores de perdição. Pareciam... (por conveniência
maior ou mero comodismo?).

Numerosos pessedistas tinham a desoladora impressão de que a maior alegria deles dois
consistia em ver o PR feliz, sempre crescendo à custa de incríveis sofrimentos impostos ao discipli-
nado PSD que, com profunda melancolia, notava a ausência do seu presidente num dos momentos
mais graves de sua atribulada história.

Havia um clamor geral contra a passividade daqueles que eram responsáveis pelo destino
do PSD em Minas: o Presidente de seu Diretório Regional, o Governador do Estado e o Presidente
da República. De tal passividade se beneficiavam os udenistas e, particularmente, os perristas que
robusteciam as suas conquistas, enquanto os pessedistas não tinham para quem apelar, pois viviam
desnorteados, sentindo avizinhar-se o abismo, em cuja voragem poderiam ser irremediavelmente
tragados, com a complacência e, talvez, a conivência de seus pró-homens.

Tal situação levou o inteligente editorialista do Diário de Minas a escrever (e a publicar no
dia 7 de abril de 1957) oportuno artigo que exprimia a opinião do jornal e os sentimentos dos
pessedistas abandonados e esquecidos: partido de três chefes é partido sem chefia.

*	 COMENTÁRIOS

O PSD sabia ganhar estupendas vitórias, mas não sabia fazer bom uso delas, na defesa dos
brios de muitos pessedistas.

Tal modo de pensar e de agir de nossos governadores pessedistas e de todos que inutilmen-
te ocupavam imerecidos lugares no Diretório Regional do Partido me despertava a lembrança para
a Segunda Guerra Púnica, que durou dezoito anos. Aquela de Cartago contra Roma, comandada
por Aníbal (filho de Amilcar e irmão de Asdrúbal, o Barca), unanimemente proclamado general-
em-chefe do exército cartaginês, quando tinha 25 anos de idade. Na história dessa guerra há uma
página em que é narrada a sangrenta batalha de Canne, acontecida 216 anos antes de Cristo, na qual
Roma sofreu o maior desastre com a perda de 60 mil homens entre os 80 mil comandados por
Varrão (C. Terentius Varro) e Paulo Emílio (L. Aemilius Paulus, o Macedônico), morto no campo da
luta, que passou a ser conhecido por ii Campo di Sangue. Entre as vítimas estavam 80 senadores.
De 6 mil cavaleiros, cujos corpos sem vida jaziam espalhados pela vasta área em que o combate foi
realizado, Aníbal mandou tirar os anéis de ouro encontrados em seus dedos, os quais eram tantos
que somaram alqueires (do árabe al-kail), enviados para Cartago.

O calamitoso e catastrófico acontecimento fez Roma ficar apavorada, dominada pelo ter-
ror. Tanto no Senado quanto nas ruas, a gritaria era a mesma: Annibal ante portas.

1. No artigo Calado, Cabisbaixo, Obediente, o jornalista que era redator-chefe do Diário
de Minas, no n. 2.330 do Ano IX, escreveu:

A ação do bloco rebelado, sob o comando de um ilustre sacerdote da igreja Católica, que
reúne ao seu mister religioso o encargo de guia político e legislador do povo mineiro,
parece indicar a proximidade de tempos mais sombrios, se a alta direção partidária não
agir com precisão e efeiciência.

2. No dia 23 de junho de 1957, O Debate, jornal dirigido por Oswaldo Nobre, nas colunas.
do Café Pequeno, publicou:

PRÍNCIPE CONSORTE

Como já se esperava, veio a furo a crise interna em que se debatem alguns setores do
pessedismo mineiro. De há muito registravam-se, especialmente na Assembléia Legislativa,
esporádicos, mas objetivos pronunciamentos contrários à direção imprimida aos negó-
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cios públicos do Estado pelo chefe do governo e pela comissão executiva da agremiação.
As queixas e as reclamações avolumando-se esperavam, apenas, a oportunidade necessá-
ria para virem repercutir; com maior intensidade, nos círculos dirigentes da organização.
majoritária. A palavra do padre Pedro Vidigal, quando de recente encontro de dirigentes
do PSD, promovido pelo senador Benedito Valadares, não poderia, assim, constituir; como
de fato não constituiu, surpresa para os observadores do panorama político.
As demonstrações de ciúmes entre pessedistas e perristas não datam de hoje. Mas a par-
ticipação crescente de perristas no governo atingiu seu ponto de maior sensibilização
quando da investidura do Sr Clóvis Salgado nas funções de primeiro mandatário do Esta-
do. O clima de tensão existente só não provocou rompimentos categóricos em virtude da
proximidade das eleições presidenciais nas quais ospessedistas estavam com as atenções
voltadas para a vitória de Juscelino Kubitschek, a qual necessitava do apoio do PR que
continuará a reinar durante muitos anos, feliz, na sua tranqüilidade de príncipe consorte.

3. Ainda no mesmo Café Pequeno:

NOVOS RUMOS

O mais importante assunto da semana foi, sem dúvida, a reunião realizada na noite de
terça-feira na sede do PSD, quando o presidente da Comissão Executiva daquele Partido
avistou-se com a bancada na Assembléia Legislativa.
A princípio tudo fazia crer que o encontro não teria outro interesse senão o de proporcio-
nar um reencontro do senador Valadares com os deputados pessedistas. No entanto, gra-
ças ao padre Vidigal, a reunião tomou outro rumo, aponto de, conforme frisamos acima,
constituir o acontecimento da semana política.
Primeiramente o representante da região de Nova Era ocupou-se da falta de contato do
senador Valadares e de toda a Executiva com os seus correligionários e que isto vinha
ocasionando motivo de sérios transtornos com relação às reivindicações junto ao gover-
no do Estado. O padre Pedro Vidigal foi também acre em seus ataques ao Diretório Regi-
onal do Partido, afirmando que muitos membros dele não tinham prestígio político nem
para se elegerem juízes de paz.

Capítulo 3

A UDN [SUAS CAPELINHAS

Quando tomei posse da cadeira de Deputado Estadual para a qual havia sido eleito com
11.372 votos, encontrei na Assembléia Legislativa, além de meus correligionários pessedistas, os
dignos representantes de oito partidos políticos. Estes eram a União Democrática Nacional (UDN),
o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), o Partido Republicano (PR), o Partido Social Trabalhista
(PST), o Partido Democrata Cristão (PDC), o Partido Trabalhista Nacional (PTN), o Partido Social
Progressista (PSP) e o Partido de Representação Popular (PRP).

O PSD era o maior de todos, quanto ao número dos seus eleitores e quanto ao número de
cadeiras conquistadas, graças aos incansáveis esforços e aos grandes sacrifícios dos dirigentes de
seus diretórios municipais. O prezado leitor já tomou conhecimento da maneira como o meu Parti-
do fazia política. No capítulo anterior, tratei do assunto.

A UDN era o segundo Partido mais importante da Casa. Tinha duas capelinhas políticas
consagradas aos seus ídolos: Mílton Campos, Magalhães Pinto. Cada qual era freqüentada por
fervorosos crentes e adoradores entre os quais os mílton-campistas eram mais numerosos. Os
magalhães-pintistas ocupavam o segundo lugar. Conforme os méritos do padroeiro de cada grupo.

MÍLTON CAMPOS pertencia ao pequeno grupo daqueles homens raríssimos cujas virtu-
des eram notáveis e nos quais a probidade resplandecia em todas as atitudes. Como o sol é visto no
céu e a luz é vista no sol, assim as mais exímias qualidades morais e intelectuais eram observadas
e admiradas em sua honrada pessoa.

Ele foi o espírito do povo mineiro e da época em que viveu. Quem o reparasse bem ficaria
convencido de que a exemplaridade de um homem, superior e sem mistérios, pode depender de
suas nobres ações, porém depende mais de sua personalidade.

CURIOSIDADE
A simplicidade de vida o fez grande, bem-visto e benquisto.

	

A fama do autor deste livro era a de que sempre foi contra o PR. Esta mentira adquiriu o	 Cresceu entre livros, num ambiente de respeito pela cultura. Nele a malecliência nunca
foro de verdade em quase toda Minas Gerais e ficou sendo difícil de rebater por inverossímil,	 encontrou campo para impiedosas mordidas.

	

Na verdade, como se tivesse o látego na língua, ele não perdia a oportunidade para vergas-	 Como político, sua preocupação maior foi com a racionalidade e com a objetividade. Quanto

	

tar, com ironias e sarcasmos e até com cena violência, a maneira indecorosa, imoral e cruel de	 a esse particular, seguia a filosofia de Max Weber. E cumpriu o seu destino com serenidade, com

	

alguns perristas fazerem política bárbara, anti-humanitária e desumana, sobretudo nas comarcas de	 excelsa dignidade e com apurado senso de responsabilidade.

Piranga e de Itambacuri, perseguindo estupidamente os pessedistas, infernizando-lhes a vida. Chefe do Poder Executivo em Minas Gerais, governou o Estado promovendo o bem co-
mum, prestando bons serviços ao povo, sem pensar na exaltação pessoal. No exercício do cargo,
nunca admitiu qualquer pressão para agir em desacordo com a sua consciência.

Alumiou ambas as Casas do Congresso Nacional com a luz intensa do seu gênio bom.
Na tribuna, soube ilustrar o verbo com que Deus o distinguira.
Sempre teve amor à forma castiça, tanto no escrever quanto no falar com pureza de lingua-

gem, num estilo marcado pelo equilíbrio, pela ordem, pelo emprego preciso dos termos próprios e,
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sobretudo, pela clareza que é a parte principal da eloqüência, conforme o rigoroso ponto de vista de
Marcus Fabius Quintilianus (42-120), professor de Retórica em Roma e glória da toga em todo o
Império: Perspecuitas orationis summa vis est.

Falava a linguagem que traduzia melhor aquilo que realmente ele queria dizer. Pelas pala-
vras ele se revelava como era, na realidade: Qualis homo, talis eius oratio.

Seus discursos eram breves. Não diziam nem mais nem menos do que era necessário dizer.
E que ele achava melhor que ficassem os ouvintes com desejo de ouvir mais do que com o fastio de
ouvir muito. A brevidade nos discursos é o maior ornato corri que eles se enfeitam, eis o que ensi-
navam os antigos mestres de eloqüência: In verbis, ubi res postulat, esta brevis.

A eloqüência o seguia como sombra. Mesmo estando calado, falava pelos bons exemplos
que ele prodigalizava. Não há eloqüência que tanto persuada como o exemplo. Qualquer ação
ouvida comove menos que a vista.

Mais poderoso é o exemplo do que o preceito. Sempre agradaram mais aqueles que ensi-
navam, fazendo, do que aqueles outros que procuravam persuadir, dizendo.

Se o império manda, o exemplo obriga.
Não há lei mais poderosa que o exemplo, uma retórica sem voz que facilita o que ordena.

O povo é tal qual o seu governador. Qualis rector civitatis, tales et inhabitantes in ea. E o que
consta nas Sagradas Escrituras.

A Mílton Campos todos os louvores são devidos.
Ele, sim; ele é quem merecia ter sobre a lápide da sua sepultura aquelas palavras dedicadas

a um dos maiores políticos da Renascença: Tanto nomini nuilum par elogium, pois nenhum elogio
está à altura de seu grande nome.

MAGALHÃES PINTO foi o homem do dinheiro ganhado no bem suado trabalho em que
ele engajou o espírito e o coração a fim de realizar-se.

Quando era adolescente e nos primeiros anos de sua juventude, trabalhou muito para aju-
dar sua estimada mãe, mal remunerada professora numa escola primária, a pagar as despesas feitas
com a manutenção da família.

A preguiça sempre lhe pareceu uma recusa voluntária de trabalhar, um crime contra a
vida, um grande pecado que a doutrina cristã condena.

Gostava dos cifrões. Pois o dinheiro nunca lhe pareceu essencialmente mau, visto que, nas
mãos de muita gente boa, como as dele, tem sido precioso instrumento para a prática de muitas
virtudes. Até para a veneração e a santificação de muitos ricos que foram e são homens de bem mais
do que de bens. Alguns chegaram a conseguir, com as bênçãos de Deus, as riquezas que tanto
fizeram por merecer: Benedictio Domini divites facit, como se lê no Livro dos Provérbios das
Sagradas Escrituras. Posso citar como exemplos aqueles homens justos, Josafat e Ezequiel, que, no
Primeiro Livro dos Paralipômenos (também conhecido hoje como Primeiro Livro das Crônicas),
aparecem como ricos e famosos. Cada um dos dois é apresentado como dives et inclytus multum.. E,
também, aquele Joaquim que, no Livro de Daniel, é visto como dives valde: muito rico. E aquele
José, homem rico de Arimatéia, discípulo de Jesus, o qual pediu a Pilatos o corpo crucificado do
Divino Mestre e o levou para o seu sepulcro que ainda não tinha servido, como narra São Mateus no
capítulo 27, versículos 57-60, do seu Evangelho: horto dives ah Ari,nathea.

José de Magalhães Pinto foi um desses bem-aventurados a quem Deus distinguiu com a
fortuna e a glória: Divitías et gloriam dabo tibi (2° Par. 1,12). Suas mãos limpas, honestas e fortes
no trabalho amontoaram riquezas: Manus autemfortium divitiasparat.

A nenhuma criatura é lícito ser e não fazer coisa alguma.
Corta-se a árvore que não dá frutos porque inutilmente ocupa o lugar em que está.
Viver e não trabalhar não é viver, é estar sepultado em vida. Por isso foi que o ateniense

Temístocles, de obscuro nascimento, 535 anos antes de Cristo, denominou o ócio: sepultura do
homem vivo.

Em braços e mãos ociosos fica frustrado o fim por que foram criados. Ao homem Deus
não deu braços para os ter cruzados, nem mãos para ficarem uma sobre a outra. As mãos foram
dadas para instrumento universal de todos os trabalhos. Não usar este maravilhoso instrumento será
defraudar o mundo das grandes utilidades, que dele se recebem. Na vida humana, não há estado em
que o homem se possa justamente isentar deste manual exercício.

O ócio é pai de muitos vícios. E, também, de muitas misérias, porque não produz nada.
Assim como a terra ociosa e não lavrada somente produz espinhos, tiriricas e outras ervas daninhas,
o homem preguiçoso é responsável pelos abrolhos que brotam em seu derredor. Tudo o que com
ócio se pode adquirir são vícios, desordens da vida e depravação dos costumes, infrações das leis
humanas e divinas, muitos desatinos.

A História Universal nos ensina que, com severos estatutos, os zelosos reis antigos procu-
raram prevenir estas desordens e atalhar estas ruínas. Por exemplo: no Egito, o Rei Amásis fez uma
lei que obrigava os seus súditos a declarar, cada ano, perante o Juiz, o ofício de que vivia. Aos
atenienses, o legislador Sólon fez observar esta mesma lei. Entre os romanos, havia um Censor cujo
ofício era vigiar os vadios e não permitir que sujeito algum vagasse pela cidade sem provar que
estava a seu serviço ou a serviço de outrem. E, no tempo de Catão Censorino, não era admitido a
cidadão romano quem não mostrasse calos nas mãos endurecidas pelo trabalho. Na sua Política,
Aristóteles afirma que o melhor dos governos populares era o dos lavradores aplicados à cultura
dos campos, os quais ignoram os enredos das Cortes e fazem mais caso da sua laboriosa rusticidade
do que de toda a presunçosa sabedoria palaciana.

A ninguém era lícito nem permitido ficar na ociosidade.

O prezado leitor está convidado a voltar às minhas palavras sobre o dinheiro, que ocupa o
primeiro lugar entre todas as forças capazes de estimular a energia humana.

A moral católica considera o bom uso do dinheiro como parte dos deveres inscritos na
natureza humana. Principalmente, quando ampara pessoas condenadas a um pauperismo e a uma
condição econômica indigna de seres humanos.

Na sociologia cristã é o dinheiro que forma o capital das empresas. Como não há capital
sem trabalho, não há trabalho sem capital. O desdém de um pelo outro ou a sua mútua agressão
pertence ao domínio da insensatez e, às vezes, ao domínio da desumanidade.

Ambos, o capital e o trabalho, são fatores da produção e da vida humana. Ambos contribu-
em para a melhoria das condições de vida material e espiritual do homem. Um sem o outro não
produz frutos. O trabalho precisa do capital para frutificar cada vez mais; precisa dele para se
emancipar.

Quem usa bem das riquezas é mais do que rico. E quem mal, menos que pobre. Esta a
razão por que Sêneca declarou que o dinheiro é bom quando está nas mãos de quem sabe usar bem
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dele, sem avareza: Bana esipecunia, si animus imperai. Mas, infelizmente, são poucos, são raros,
aqueles que sabem usá-lo bem. E muitos os que com ele vivem na maior miséria: Aurum rarus
babei, multi sed habentur ah auro.

As riquezas em si não são más. Digno de condenação e das mais severas críticas e censura
é o mau uso delas.

Senhor absoluto, o dinheiro costuma ter grande prestígio. O poeta Horácio o colocou aci-
ma de qualquer virtude: O cives, cives! quaerenda pecunia primum est, virius pos: nummos.

Quanto a mim, não vejo motivo algum para louvar ou para condenar as riquezas. Nem para
desprezá-las. Apesar de estar certo, certíssimo, de que, do mau uso delas, sempre se originam
grandes desordens. Com esta perversidade, se depravam os costumes, se corrompe a justiça, se
encobre a verdade, se atropela a inocência, é armada a mão do assassino, é paga a malediência para
desdourar merecimentos, é subornada a imprensa para ela arrasar e destruir a boa fama de muitos
homens bons e justos cuja vida é merecedora dos maiores respeitos. Esse mau uso perturba aquela
paz que deve reinar entre as famílias e na sociedade, acende ódios, arma ciladas, urde enganos, tece
intrigas e a todas as espécies de iniqüidades prepara triunfos. Pelo contrário, do bom uso da riqueza
muitos benefícios podem ser feitos. Com as esmolas, alimenta a pobreza. Com generosas doações,
mantém a cozinha e a rouparia, o refeitório e a enfermaria de hospitais, de asilos e de orfanatos;
ergue casas de ensino; paga bolsas de estudo; faz muitas obras de beneficência: evita que a mil
baixezas se sujeitem pessoas necessitadas com os inconvenientes de constrangedora miséria. Como
há terremotos que fazem cair os mais altos edifícios, assim a necessidade abala grandes espíritos e
os abate a vergonhosas vilezas.

Antigamente a riqueza era critério de avaliação de méritos para os homens serem exalta-
dos às mais altas posições. Por exemplo: do legislador Sólon dizia Aristóteles que, para magistra-
dos, sempre escolhia os mais notáveis pela opulência. Em Roma, conforme o depoimento de Sêneca,
se praticava o mesmo na eleição dos senadores. E Aulus Gelius afirma que dos cargos da República
eram excluídos os pobres, os indigentes.

Humilde pelo nome, o dinheiro é nobre e poderoso pela estimação. Tão nobre e poderoso
que, como acontecia na Idade Média, até hoje, cetros e coroas reais, mitras episcopais e púrpuras
cardinalícias se inclinavam, e ainda se inclinam, reverentes, diante dele. E homens de maior catego-
ria política, social, literária e científica lhe rendem as maiores homenagens. E o que a História tem
registrado em suas páginas, e muitos poetas já escreveram em seus divertidos e apreciados versos,
como estes de Horácio:

Virtus, fama, decus, divina, hamanaque pulchris
Divitiis parent, quas, qui consiruxeri: ilie,
Clarus, fortis, iustus, sapiens et etiam Rex.

Ovídio (Publius Ovidius Naso) gritou que ao dinheiro tudo se rende e que ele abre todas as
portas fechadas aos pobres: Curia pauperibus clausa esi, dai census honores. E Petrônio (Titus
Petronius Arbiter), o superintendente dos prazeres de Nero, escreveu que navega com propícios
ventos quem possui muito dinheiro: Quisquis babei nummos, secura navigai aura.

A corrupção de todos os tempos tem julgado as coisas pelo que parecem e não pelo que
são. Temos visto o dinheiro tão adorado que nos cresceu, prezado leitor, a curiosidade de descobrir
alguma desculpa às estimações que o povo lhe devota. Quanto à sua origem, o que se sabe é que se
situa lá embaixo, no profundo do solo e que se forma das escórias mais vis da mais humilde terra,
das quais o ouro é extraído.

Ufanos e soberbos, muitos ricos ainda não tiveram tempo de advertir que os seus adoradores
e louvaminheiros não os cortejam, mas o seu dinheiro.

Enfaixando-se com presunções de divino, o dinheiro não permite que, em sua presença, a
língua humana fale uma só palavra, ao menos. Até Platão calava quando o dinheiro falava. Este, o
depoimento de Causino: Solus is deus es:... cum plausu loquitur Pluto, taceique Plaio.

Nas rodas sociais de nossos dias, temos observado que, não sendo rica, qualquer pessoa
não é escutada, por mais eloqüente que seja. No seu tempo, Ovídio já havia reparado essa decadên-
cia moral: Si nihil attuleris, ibis, Homere,foras.

A eloqüência do dinheiro sempre foi muito aplaudida. Em vão se cansa quem quer per-
suadir com razões, se não confirma com o dinheiro, cuja retórica é mesmo convincente e eficaz.
Dos Antigos, esta gozada afirmação:

Qui caret argento, frustra nititur argumento,
Qui dare scit, non qui dicere, Rhetor erit.

Muitas vezes, tivemos oportunidade de verificar que, entre muitos homens, o dinheiro
persuade facilmente, rapidamente. Grande o seu poder de convicção. Aos ouvidos do surdo penetra
com o seu som. Ao maior cego conduz ao seu esplendor. Sempre triunfantes foram as suas armas.
Mais eloqüentes, as suas letras. De mais devotos foram as suas cruzes esculpidas nas moedas. E tão
soberano com o seu poder que até o amor, que vence tudo, é vencido por ele, conforme ponderou
Johannes Auduenus (John Owen) num de seus mais apreciados epigramas:

Serpentes, nantes, gradientes aique volantes,
Hos, has, omnes, hoc omnia vincit amor
Hic, haec, hoc, nummus, regina pecunia, e: aurum,
Sunt tria, queis vincens omnia, cedi: amor

Referi-me à origem humilde do nome do dinheiro porque ele vem de pecunia que, por sua
vez, deriva de pecus que tem significação de gado, em que consistia toda a riqueza antiga, antes do
Império Romano.

Num de seus livros, o naturalista Plínio diz que o nome vem do uso antiqüíssimo de escul-
pir nas moedas a figura da cabeça de boi ou de ovelha.

Pecunia es: copia nummorum h.e. auri, argenti, aeris cusi. É dinheiro, moedas de ouro, de
prata, de bronze, de cobre.

Há quem afirme ser peculium a palavra matriz de que saiu pecunia.
Pecúlio significa pequenos bens dos escravos: Peculiwn dictum estpusillum patrimonium...

ita locutus est quod peculia servorum saepe non valde magna essent.

Uma pergunta: Magalhães Pinto foi mesmo muito rico, riquíssimo?
No Anihologion (Florilégio) de Johannes Stobensis (O Estobeu, compilador grego, várias

vezes citado por Santo Agostinho em A Cidade de Deus), encontrei esta pérola: Perguntado de que
maneira se poderia fazer um homem rico, Demócrito responde: Sendo pobre de desejos. Para Epíteto,
rico é aquele que tem o que lhe basta. Para Sócrates, quem se contenta com o pouco.

Quintiliano afirmava: Chegou a ser rico aquele que não deseja mais riquezas - Satis
divitiaram es: nihil amplius velle. Na verdade, não é rico quem possui muito, mas somente aquele
a quem contenta o pouco.
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Horácio aconselhava que cada um se contente com o que possuir, se quer viver tranqüilo e
satisfeito com o que goza: Quod satis es!, cui contingit, nihii amplius opte!.

Outro poeta latino dizia que rico não é quem possui muitas fazendas, mas quem fica satis-
feito com uma só:

Non es!, crede mihi, muitos qui possidet agros
Dives, sed dives, cui satis unus ager

Muitos que se dizem ricos são como os hidrópicos que, quanto mais bebem água, sentem
mais aumentada a sua sede. Mesmo possuindo muitos bens da maior valia, há ricos que são famin-
tos insaciáveis de maior riqueza. O poeta Ovídio apresentou esta verdade nos seguintes versos:

Crescit amor nwnmi, quantum ipsa pecunia crescit
Et cum possideantpiurima, plura petunt.

A abundância de muitas riquezas causa fastio. É o que falou Tito Lívio, que nasceu em 59
antes de Cristo e morreu no ano 19 da Era cristã: Copia fastidium geri!. Porque pode ser considera-
do pobre quem possui grande fortuna e sempre deseja ter mais. De Sêneca esta afirmação: Multis
eget qui multa habet - De mais necessita quem mais tem.

Interrogado Platão que riquezas seriam convenientes que se possuíssem, respondeu que se
deviam possuir aquelas que nem ocasionassem inveja nem dessem motivo a traições, mas as que só
bastassem para que se não experimentassem faltas do precisamente necessário.

Volto a citar Horácio, que fez alusão às angústias e às dores de que padecem os ricos, dores
e angústias de que as riquezas os não isentam nem livram:

Non domus au! fundus, nom aeri pondus e! auri
Aegroto domino deduxit corpore febres.

Escrevendo estas páginas, não é meu propósito persuadir o leitor que não estime a riqueza,
porque, sem ela, se não podem conservar as famílias nem serem promovidos o crescimento econô-
mico do Brasil e o desenvolvimento relacionado com a valorização dos seus homens.

Em todos os tempos, sempre foi aconselhado que, por meios honestos e justos, todos
devem evitar a pobreza, causa de muitos males. E devem fazer tudo para que, pela porta do mereci-
mento conquistado pelo trabalho, entrem na posse pacífica e tranqüila da riqueza bem adquirida.

Muitos são os homens que nasceram pobres e que, depois, pelo próprio esforço, foram le-
vantados a melhor estado. Tenho para mim que, no mínimo, 70 por cento dos homens que hoje são
ricos foram filhos ou netos de pais ou de avós pobres. Saíram da pobreza graças aos trabalhos que
duraram muitos anos, pois as riquezas, que depressa se ajuntam, também depressa desaparecem.

*

Fundador do Banco Nacional, que chegou a estar entre os maiores da América Latina,
Magalhães Pinto soube presidi-lo com dignidade e compostura, fazendo dele um sério e respeitado
estabelecimento de crédito, que mereceu total confiança de todos os seus acionistas e de todos os
titulares de contas-correntes.

Homem bom, nunca se cansou de, com mãos generosas, fazer benefícios às obras sociais
de várias instituições de caridade, a muitos municípios mineiros, aos seus correligionários políticos
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que eram candidatos a presidência da República e a governadoria do Estado, a senadores, a deputa-
dos e a prefeitos. De modo particular ao seu partido, que era também conhecido por União do
Banco Nacional (UBN).

Enquanto a saúde lhe permitu trabalhar, ele ficou à frente do seu Banco, honestamente
comandando todos os seus negócios. Então, o seu gabinete dava a impressão de que se transformara
num imenso apiário em que abelhas irrequietas zumbiam lisonjas e elogios, alimentando a boa
esperança de mais comidas substanciais como recompensa.

Parecia-me estar vendo o lisonjeado, com a sua autocrítica e seu bom senso, achando
graça naquela galanteria, naquela zumbaia, naqueles salamaleques, rindo daquilo tudo, gozando
aquele divertido espetáculo, e preferindo ouvir outras palavras. As sinceras, sem falsidade. As ho-
nestas, sem torpeza. As leais, sem adulação. As mais singelas, sem hipocrisia. Meditando aquela
verdade que o filósofo Sêneca, sempre lúcido, gritou: O dia do beneficio é a véspera da ingratidão.

Ele fez amigos e "amigos". Alguns, certos, e presentes nas horas incertas. E verdadeiros,
assim de perto como de longe. E outros, que eram mais amigos do seu dinheiro, visto que a amizade
deles durou enquanto duraram as ganâncias. Amigos por conveniência, degradavam a amizade da
sua nobreza e, com baixezas, tiravam-lhe a majestade, transformando-a em balcão ou em mercado-
ria. Esta espécie de amizade já foi comparada com a sombra que acompanha o sol enquanto ele
brilha com todos os seus luzimentos, porém, depressa o abandona, quando o vê despojado da rique-
za dos seus raios. A propósito, eis o que escreveu o peta John Owen (Johannes Auduenus):

Te, bona dum splendet fortuna, sequuntur amici,
Ut te, dum lucet sol, solet umbra sequi.
Cum primum, liquidus nebulis effunditur ocr;
Ecce repente tuum deserit umbra lotus.

Do mesmo poeta novilatino, mais estes dois versos dizendo:

Se a sua prosperidade florir ou crescer; muitos amigos você encontrará, porém se ficar
reduzido à pobreza ou se a sua saúde ficar arrasada, poucos amigos (ou nenhum) serão
vistos ao seu lado:

invenies muitos, si tibifloret, amicos;
Sifueris pauper, nuilus amicus erit.

*

De Cícero, esta advertência: 'Não é meu amigo quem é amigo do meu'- Me ipsum ames
oportet, non mea, si veri amicifuturi sumus.
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O terceiro maior partido político que havia na Assembléia Legislativa era o Partido Traba-
lhista Brasileiro, fundado pelo Presidente Getúlio Vargas a fim de que milhões e milhões de operá-
rios não sentassem praça no Partido Comunista e, sobretudo, para que tivessem garantidos os seus
direitos, sem o esquecimento dos seus deveres.

O Presidente conhecia a doutrina social da Igreja Católica sobre os tais direitos e deveres
e sobre a história atribulada do proletário, um tipo de trabalhador cuja origem remonta aos princí-
pios do capitalismo industrial.

Homem sem eira nem beira, o proletário foi uma figura desconhecida, ou quase completa-
mente ignorada, antes do século XIX. Se no comunismo, que estava nascendo, ele procurava remé-
dio para os seus males, encontrava era veneno.

Dando ao trabalho o suplemento de alma que lhe estava faltando, a Igreja dedicou-se a
lutar contra o proletariado, que é uma servidão branca, equivalente moderno da escravatura, e para
que o operário não sentisse o tormento da revolta a verrumar-lhe o espírito e o corpo.

Foi em 1848, a era da comuna de Paris e do Manifesto Comunista, que a Igreja Católica, de
maneira realmente eficiente,-começou a reagir bravamente contra a exploração do trabalho dos pobres
pelos ricos, que lhes não pagavam o justo salário devido aos grandes e bons serviços prestados.

Dois anos antes, o Papa Pio IX tomava posse da Cadeira de São Pedro. E, ali pelas alturas
de 1850, o bispo alemão Dom Keteller pronunciou na Catedral de Magúncia dois oportunos e
interessantes sermões que, na época, foram considerados como a declaração de guerra às utopias
liberais e comunistas, por parte da Hierarquia Romana.

Em conversa com o suíço Descurtins, professor da Universidade de Freiburg, o Papa Leão Xffl
afirmou que os sermões de Dom Ketelier foram precursores das diretrizes establecidas na Rerum
Novarum.

O movimento a favor dos operários, que clamavam por uma vida digna de ser vivida,
alastrou-se pela Áustria, liderado pelo Barão de Volgesang; pela Suíça, chefiado pelo já citado
Professor Descurtins; pela França, sob a orientação de Dom Rendu, Bispo de Annecy; pela Ingla-
terra, onde o Cardeal Manning proferiu, em Londres, uma série de conferências sobre a dignidade
e os direitos do trabalho; pela Bélgica, dirigido por De Jaer, Duepétiaux e Cochin; pela Espanha,
sob o comando do Marquês de Comillas; e pela Itália, conduzido por Giuseppe Toniolo.

A publicação da Rerum Novarum no dia 15 de maio de 1891 deu maior impulso ao movi-
mento de criação de uma consciência social e política entre os católicos.

Decorridos mais de cem anos sobre a data da promulgação da célebre encíclica, o histo-
riador da política social tem material abundante para sérios estudos sobre a dignificação social do
trabalhador.
- Nota-se em muitas legislações o saudável influxo da sociologia católica. Por exemplo: na

Áustria, na Espanha, na Argentina, no Brasil e em algumas outras nações cristãs. Mas não basta
concordar, mais ou menos integralmente, com a letra dessa sociologia. E preciso, também, incorpo-
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rar o seu espírito, porque somente ele pode resolver o problema da harmonia que deve haver entre
o capital e o trabalho.

A questão social tem sido uma das maiores preocupações dos governos de todas as nações
civilizadas, e sempre haverá de ser o centro de gravitação das atividades govemativas. As finanças
públicas e a economia política, as obras de interesse do povo e a administração da Justiça têm sido
e haverão de ser presas mais e mais à vida, dominadas absorventemente pelas finalidades humanas
que lhes incumbem servir.

A nossa época tem no social uma de suas principais características. Inútil é pensar o con-
trário. Há uma só maneira de resolver os problemas sociais: a maneira cristã. As outras maneiras
tiveram como conseqüência as ruínas materiais e morais acumuladas sobre a humanidade. Por
exemplo: o Liberalismo desabrochou na miséria imerecida das classes trabalhadoras. E o Comunis-
ino, que se dizia libertador dos operários e transformador do mundo inteiro em belo paraíso da
humanidade, melancolicamente encerrou sua sangrenta carreira, igualando e mergulhando na mi-
séria, na desgraça e na escravidão centenas de milhões de homens que, nele, depositavam as mais
fagueiras esperanças. Criando o proletariado, o Comunismo deu ao operário uma condição inacei-
tável porque humana e socialmente indesejável.

Tanto na Rerum Nova rum quanto na QuadragesimoAnno está escrito:

O salário que apenas satisfaz às necessidades vitais do operário e de sua família não
esgota todas as exigências da justiça e da eqüidade. Ele há de chegar ainda para a cons-
tituição de um pecúlio, espécie de bem de família.

Como nos ensina o filósofo Gabriel Marcel, o homem é ao mesmo tempo 'être et avoir'.
O avoir é um complemento necessário ao être humano. Prestando atenção a este conceito, o
leitor poderá concluir que só com o ter é que o ser humano consegue estar. Vale dizer: estabili-
zar-se numa posição que lhe permita o pleno desenvolvimento de todas as suas faculdades,
assim as físicas e as psíquicas como as intelectuais e as morais, e a plena função de seu equipa-
mento virtuoso.

Na Rerum Novarum, Leão XIII advertiu:

Não pode existir capital sem trabalho nem trabalho sem capital.

E na Quadra gesimo Anno, Pio XI aconselhou:
Nas oficinas da dor e da esperança, desde a primeira metade de nosso século XX, está

sendo forjado um mundo novo profundamente diferente do atual, tanto na sua estrutura quanto nos
seus anseios. Urge tomar todas as providências a fim de ser impedido por ações corajosas e decisi-
vas tudo aquilo que o desvie dos caminhos salvadores do humanismo cristão.

Na verdade, só mesmo a penetração profunda do pensamento das encíclicas papais (de
Leão XIII, de Pio XI, de Pio XII, de Paulo VI e de João Paulo II) nas 'almas dos homens que têm
responsabilidades de dirigentes, .como políticos, como intelectuais, como funcionários, como em-
presários etc. e, bem assim, sua urgente e abundante incorporação em fatos, oferecem seguras
perspectivas redentoras.

A doutrina social cristã sempre encontrou incompreensões e más vontades. Para tanto lhe
bastou ser o que é: uma doutrina de harmonia e não de luta. Aí está a prová-lo a energia com que
Leão XIII protestou contra a situação iníqua criada no mundo do trabalho e o empenho com que
reivindicou o direito de propriedade privada. Prova-o ainda o vigor com que o Papa se opôs ao
capitalismo e ao socialismo, inimigos, um e outro, da paz social.

Se a penetração da sociologia cristã nos espíritos não alcançou maior profundidade e am-
plitude, a culpa pertence quase por inteiro a muitos católicos que nunca quiseram pôr em prática,
com reta consciência e boa vontade, a doutrina enunciada nas encíclicas. O fato é particularmente
claro e grave no que se refere ao pagamento do salário justo.

O trabalhador mal pago sente-se abusivamente defraudado nos seus direitos. Fica revolta-
do e vira um demônio capaz de todos os desatinos. Não é sem razão que ele grita ser pertença sua,
do seu esforço e das suas privações, boa parte dos lucros capitalizados pela empresa ou investidos
no desenvolvimento desta. Trata-se nem mais nem menos do que de uma extorsão apenas sancio-
nada pela moral dos negócios.

Na Rerum Novarum se lê que uns quantos homens riqu(s.imos puseram sobre a multidão
inumerável dos operários um jugo que difere pouco de escravos.

E na Divini Redemptoris, Pio XI, dirigindo-se a patrões católicos, declarou:

É de lamentar que o direito de propriedade, reconhecido pela igreja, tenha sido usado
algumas vezes para defraudar o operário do seu justo salário e dos seus direitos sociais.

O trabalho e o capital deviam unir-se numa empresa comum, já que um sem o outro é
completamente ineficaz.

Do mesmo Pio XI esta lição:

É completamente falso atribuir só ao capital ou só ao trabalho o produto do concurso de
ambos, e é totalmente injusto que um deles, negando a eficácia do outro, se feche com
todo o fruto.

De Sua Santidade, esta ponderação:

À vista do clamoroso contraste entre o pequeno número dos riquíssimos e a multidão
inumerável dos pobres, não há homem prudente que não reconheça os gravíssimos incon-
venientes da atual repartição da riqueza.

Vem a propósito fazer esta rápida reflexão: por si mesmo, o capital é improdutivo. É o
trabalho que lhe dá eficácia. O capital é o elemento passivo ou adjuvante da pçpdução. E o trabalho
seu elemento ativo e dominante. O capital possui uma produtividade virtual, no sentido de que
fertiliza o esforço humano. Daí os direitos dos seus titulares. Mas, por si mesmo, é passivo e estéril;
e aaí os direitos dos agentes ativos da produção. O lucro é o prodhto do trabalho por meio do capital
posto à sua disposição.

O direito do operário à maior quantidade e à melhor qualidade de alimento é superior ao
direito que o empresário rico tem a um bife de filé mignon ou ao caviar. O direito do operário ao
salário justo é maior do que o direito do patrão a um automóvel Alfa-Romeo ou Santana-Quantum.

É imoral o fácil enriquecimento de alguns à custa do árduo e mal remunerado trabalho
de muitos.
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Todos devem participar nos benefícios da produção (capitalistas, gerentes, técnicos e ope-
rários) porque todos para ela concorrem e, nos sacrifícios que eventualmente demande, porque está
em causa um bem comum cuja perda a todos afeta. Este ponto de vista condena a atribuição dos
lucros só a um ou a alguns dos elementos que interferem na produção.

A produção não pode ser separada do produtor e, por isso, o que coletivamente é produzido,
coletivamente deve ser repartido. O máximo de produção não se dirige só ao máximo de lucro, mas
também ao máximo de beneficio para todos os homens e, em especial, para os que nela intervêm.

Do Papa Pio XI estas memoráveis palavras:

Por largo tempo o capital pôde arrogar-se direitos demasiados. Reclamava para si todos
osrendimentos e todos os lucros, e ao operário apenas deixava o suficiente para reparar
e reconstituir as suas forças. A justiça social proíbe que uma classe seja pela outra ex-
cluída da participação nos lucros.

*

Conquanto não fosse católico, o Presidente Getúlio Vargas conhecia a doutrina social da
Igreja contida nas encíclicas dos Papas Leão Xffl e Pio XI e lhes dava a importância que elas
mereciam.

Fazia algum tempo, ele vinha observando que os líderes comunistas exploravam os porões
da alma popular, iludindo os ingênuos com bonitas promessas de um mundo melhor principalmen-
te para os operários que eram vilmente tratados por empregadores ricos cujo egoísmo insolente
estava necessitando de ser duramente castigado.

No momento que lhe pareceu oportuno, Getúlio Vargas firmou o bom propósito de fundar
o Partido Trabalhista Brasileiro a fim de impedir que a maior parte do operariado nacional ingres-
sasse, enganada, no Partido Comunista.

Não lhe foi difícil conseguir o que desejava, porque, durante anos, vinha instruindo o povo
sobre o que era mesmo o comunismo ateu e materialista. E aconteceu com as suas palavras o que
havia acontecido com as boas sementes do Evangelho, as quais caíram sobre terra boa e fecunda.

Ele merecia ser escutado com atenção por todos que pertenciam à classe operária porque
era o melhor amigo dela e seu maior benfeitor, com os direitos e os benefícios assegurados aos
trabalhadores desde 1930. Dentre eles: a organização sindical, a lei de oito horas, a regulamentação
do trabalho das mulheres e das crianças, a lei chamada dos 213 obrigando o aproveitamento de dois
terços de nacionais em todos os estabelecimentos do comércio e da indústria, a aplicação da lei de
férias, a representação de classe. Além disso tudo, Getúlio fez mais. Criou diversos institutos de
previdência social garantidores da subsistência na velhice ou na invalidez, amparando o futuro de
muitas famílias, na desgraça ou na orfandade, para os comerciários, bancários, empregados de
empresas de transporte, marítimos, estivadores e demais colaboradores do desenvolvimento e do
crescimento econômico do Brasil.

Certa vez, discursando numa solenidade comemorativa da passagem do Primeiro de
Maio, falou:

Alicerçado no conceito materialista da vida, o comunismo constitui-se o inimigo mais
perigoso da civilização cristã. A luz de nossa formação espiritual, só podemos concebê-lo
como o aniquilamento absoluto de todas as conquistas da cultura ocidental, sob o impé-

rio dos baixos apetites e das ínfimas paixões da humanidade - espécie de regresso ao
primitivismo, àsfonnas elementares da organização social, caracterizadas pelo predomí-
nio do instinto gregário e cujos exemplos típicos são as antigas tribos do interior da Ásia.

E acrescentou:

Inadaptável ao grau de cultura e ao progresso material do nosso tempo, o comunismo
está condenado a manter-se em atitude de permanente violência, falha de qualquer senti-
do construtor e orgânico, isto é, subversiva e demolidora, visando, por todos os meios,
implantar e sistematizar a desordem, para criar; assim, condições de êxito e oportunidade
que lhe permitam empolgar o poder a fim de exercê-lo tiranicamente, em nome e em
proveito de um pequeno grupo de audazes e de exploradores, contra os interesses e com o
sacrifício dos mais sagrados direitos da coletividade.

E, chamando a atenção do povo para a hipocrisia dos propagandistas das venenosas idéias
do comunismo, ele disse:

Pregando ou conspirando, os seus apóstolos jamais confessam o que são, mas, ao contrá-
rio, desdizem-se ou se declaram, quando mais corajosos, socialistas avançados ou pacífi-
cos simpatizantes das idéias marxistas. A dissimulação, a mentira, a felonia, constituem
as suas armas, chegando, não raro, à audácia e ao cinismo de se proclamarem naciona-
listas e de receberem o dinheiro da traição para entregar a Pátria ao domínio estrangeiro.

Denunciando as diversas categorias de comunistas e os disfarces que eles usam de fácil
identificação, declarou:

Há os conspiradores, partidários da violência, querendo precipitar os acontecimentos
pelos golpes de força e pela técnica da rebelião, certos de que nunca poderão contar com
a maioria da representação política ou, antes, seguros de que terão de enfrentar sempre a
repulsa integral do povo brasileiro. Esses são, pelo menos, coerentes, porquanto o regime
soviético visa, precisamente, instituir o governo das minorias opressoras, escravizando a
inconsciência das maiorias.
Há os pregadores, os professores, os doutrinadores do comunismo, disfarçados em mar-
xistas, em ideólogos de nova era social, mistzficadoces perniciosos e astutos. São os que
envenenam o ambiente, turvam as águas, não praticando, mas ensinando o comunismo
nas escolas, distribuindo livros sectaristas, protestando inocência a cada passo, pois não
invocam, na sua lábia, a violência e sim a modificação evolutiva dos valores universais.
Tão perigosos quanto os outros, definem-se pela pusilanimidade e pela hipocrisia com
que se mascaram, adaptando-se às exigências do meio social onde vivem e de cujo traba-
lho se mantêm parasitariamente.

Continuando o seu discurso, referiu-se à maneira como os chefes do bolchevismo russo
sovietizaram a Rússia:

(.
	Também eles se diziam protetores do proletário e suprimiram a sua liberdade, instituindo

o trabalho escravo. Prometiam a terra, e despojaram os camponeses das suas lavouras,
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forçando-os a trabalhar por contado Estado, sob o jugo de uma ditadura feroz, reduzidos
à maior miséria.

Mais adiante, ele disse:

Padrão eloqüente e insofismável do que seria o comunismo no Brasil, tivemo-lo nos epi-
sódios de baixa rapina e negro vandalismo de que foram teatro as ruas de Natal e de
Recife durante o surto vergonhoso dos impiantadores do credo russo, assim como na
rebelião de 27 de novembro, com o registro de cenas de revoltantes traições e de assassí-
nio frio e calculado de companheiros confiantes e adormecidos.

Em outro discurso, proferido no ano de 1937, as suas palavras foram tão veementes e
enérgicas quanto as já apresentadas à apreciação do prezado leitor. Por exemplo, estas:

A luta contra o comunismo será intensificada até alcançar o máximo grau de eficiência.
Ele não conseguirá jamais o direito de cidadania no Brasil e não tornará o nosso País
teatro das façanhas sinistras verificadas em alguns outros.

Na sua grande obra A Nova Política do Brasil, Getúlio Vargas condenou o comunismo à
execração pública, como o prezado leitor poderá verificar em diversas páginas dos volumes 4, 5 e 6.

Por suas corajosas palavras e desassombrosas atitudes, ele conseguiu que a parte mais
numerosa e mais sadia do operariado brasileiro ficasse fora do alcance da fascinação do comunis-
mo, que procurava fazer o impossível: criar um homem novo, uma nova irmandade de homens sem
a paternidade de Deus.

Fundando o PTB, estabeleceu ótimo clima político para a conciliação do capital e do
trabalho, a fim de ambos poderem viver em paz e na prosperidade, longe de qualquer perigo.

No jornal Daily Worker; sempre a serviço do Partido Comunista dos Estados Unidos da
América do Norte, o atrevido redator Louis Budenz escreveu:

Ao comunista nunca será permitida uma só palavra de crítica ao governo soviético e às
suas decisões. O primeiro requisito de um comunista é compreender que está servindo à
Rússia Soviética e não a qualquer outra nação.

Com certeza, pensando assim, foi que Luís Carlos Prestes, um dia, gritou que, se o Brasil
entrasse em guerra contra a Rússia, ele não hesitaria pegar em armas contra o Brasil.

Tão interessantes quanto as que acabo de citar são as seguintes:

Os comunistas reconhecidos e declarados, os pretensos pregoeiros de reformas sociais, os
utopistas ingênuos e os agitadores mercenários que pregam idéias subversivas aberta ou
disfarçadamente, devem ser afastados do contato da sociedade, recolhidos a colônias agrí-
colas, onde os trabalhos da terra lhes aproveitarão como corretivo e educação para a vida
honesta e construtora, ensinando-lhes o caminho do bem e o respeito aos direitos alheios.

Com prazer, trago ao conhecimento de quem está interessado em saber a posição de Getú-
lio Vargas diante do comunismo, mais algumas palavras do inesquecível Presidente da República:

As seduções do comunismo, como doutrina e falso remédio para curar inales políti-
cos, serão mínimas ou deixarão de existir no dia em que pudermos opor-lhe a resis-
tência convicções próprias e seguras, com projeções definidas no campo social e eco-
nômico e no das artes.
O comunismo trata o homem como instrumento, como simples fator de trabalho: escra-
viza-lhe o esforço, materializando-o. Diverso deve ser o nosso objetivo. Cumpre prepará-
lo para ser útil a si mesmo e à sociedade e para que, vivendo em comum com os outros
homens, se compraza em amá-los sem egoísmo e sem preconceitos de superioridade, de
classe ou de raça.
O poder público, posto a çrviço dos interesses vitais da nacionalidade, cuja estrutura
assenta sobre afamília e o sentimento de religião e de pátria, poderá refletir; salutarmen-
te, essas preocupações, orientando-se no mesmo sentido e concorrendo, na esfera das
suas atividades, para a grande obra de salvação nacional que o momento está a exigir e
que deve ser iniciada sem tardança.	 E

No desempenho das altas atribuições de Chefe de Governo não costumo medir responsa-
bilidades nem conseqüências.

*
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Capítulo 5

[.I

Sobre o Partido Republicano que, no meu tempo de deputado estadual, tinha a quarta
maior bancada na Assembléia Legislativa, irei falar com a máxima isenção de ânimo, com o
máximo possível de objetividade, procedendo como historiador que sabe ser a mentira o veneno
mortal da História.

Tenho para mim que a verdade nunca é monstruosa ainda que, em certos casos, irrite a
delicada pituitária e faça arrepiar a pele fina dos fariseus e capadócios.

A maneira indecorosa como alguns perristas faziam política, sobretudo durante os gover-
nos de Juscelino Kubitschek e de José Francisco Bias Fortes, desfigurava a imagem austera do
velho Partido que, no Império, já prestava bons serviços ao Brasil, passando a exercer grande influ-
ência nos acontecimentos que, após a Guerra contra Solano López, o ditador do Paraguai, até a
queda do Trono, antecederam o 15 de novembro de 1889.

Antes de o Presidente Castelo Branco decretar a extinção de todos os partidos políticos,
permitindo apenas o funcionamento de dois, que surgiram com os nomes de ARENA e MDB, era
difícil, quase impossível, encontrar em prefeituras municipais, em assembléias legislativas, na Câ-
mara dos Deputados, no Senado Federal, em ministérios e secretarias de Estado, perristas dispostos
para os árduos trabalhos a favor da promoção do bem comum.. Eles ignoravam que ofim principal
da Política era fazer cômoda a vida e contente o povo.

A maioria daquela gente, antes de tudo e acima de tudo, queria era promover, por todos os
meios, particularmente os ilícitos, o crescimento e o fortalecimento do PR, sua futura hegemonia
na política mineira. Queria o governo do Estado e a prosperidade pessoal e doméstica de cada
membro da sua sociedadeque faltou pouco para ser verdadeira societas sceleris.

Tudo isto justificava seu interesse concreto em instalar nas secretarias de Estado as suas
bases de operação.

Ocupando posições-chave no Serviço Público, tendo máxima liberdade de trânsito, de movi-
mentação nos gabinetes dos citados governadores e dos secretários pessedistas e até na sede do PSD,
dirigindo coletorias e postos de fiscalização, delegacias e subdelegacias de polícia nos municípios em
que era majoritário, o PR progrediu escandalosamente. A custa da negligência dos udenistas, durante
o governo Mílton Campos, cresceu 80 por cento. Pois nas eleições de 1947 elegeu cinco deputados
estaduais, e nas eleições realizadas em 1951 conseguiu eleger 9. A custa da negligência dos pessedistas
e da escandalosa proteção de Juscelino, o PR passou a ter 14.

Conforme à ponto de vista no qual me coloquei para observar o fenômeno eleitoral, com-
preendi que o PR conseguia suas belas vitórias nas umas porque era orientado por experientes
políticos espertos, ousado; sabidos, velhacos e cientes de que especial importância deveria ser
dada ao poder administrativo. Por isso foi que, faminto de mandonismo, cuidou de ocupá-lo, com
inteligência e com muita perspicácia, contando com a cumplicidade e a conivência do chefe do
Poder Executivo.
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6. No Vale do Mucuri, o município de Itambacuri estava reduzido a uma senzala do PR
chefiado por Tristão da Cunha. Mas, como não há nada melhor do que um dia depois do outro,
poderia demorar, mas haveria de soar a hora em que a sua independência seria proclamada, rom-
pendo o jugo que o prendia ao verdugo do PSD, apoiado pelo governador.

0 P1?h

PEDRO MACIEL VIDIGAL	 POLÍTICA

- Tive a impressão de que os perristas conheciam aquela obra de Alain (pseudônimo de
Emile Chartier, ilustre pensador francês) intitulada Politique, na qual se encontra um capítulo sobre
Le Monstre Bureaucratique. Com certeza, eles aproveitaram bem aquelas três lições:

1. Partout les chefs de services gouvernent;
2. Aujourd'hui 1 'exécutf a moins d'autorité qu 'au: refois;
3. L'exécu4f se trouvait donc dominó par sespropres agents d'exécution.

Na verdade, chefes de seções, nas secretarias de Estado, se quisessem, por insensatez, por
má-fé, por espírito de porco ou por causa de terríveis ressentimentos, poderiam empenar a ação
governamental e desacreditar o governo e até o regime.

Marcel Prelot mostrou e demonstrou as razões profundas do poder administrativo sobre o
poder político, razões que se ligam à sua estabilidade e, às vezes, à sua competência técnica.

Este poder administrativo não se limita, hoje, a uma certa classe de altos funcionários, cuja
psicologia e cujo comportamento os sociólogos modernos procuram analisar. Ele se estende pelas
unidades administrativas mais modestas.

Quem afirmar que, até hoje, o Brasil e os Estados são governados por chefs de bureaux,
chefes de departamentos ou de seções, muitos ocupando com dignidade e compostura os cargos
que lhes foram confiados, não proferiria uma piada. Pois tanto Juscelino quanto Bias e Mílton
tiveram muitas oportunidades de verificar que, de todas as suas ordens e as suas autorizações,
poucas foram levadas a sério e cumpridas em algumas secretarias entregues ao PR, e que muitos
papéis ali não andavam para frente, naquele royaume des paperasses. Se andavam, nunca chega-
vam àquele fim desejado e esperado. Alguns processos sobre construções de pontes e de prédios
escolares sumiram na Secretaria de Obras Públicas.

Os três mencionados governadores deveriam ter percebido que lhes não adiantava tomar
conhecimento de certas coisas, pois não havia meio nem recursos de acabar com elas, visto que
chefs de bureaux gostavam de fatigar aqueles que reclamavam.

Em Minas Gerais o PSD não era o Governador Juscelino Kubitschek, nem o Governador
Bias Fortes, nem aqueles secretários instalados em secretarias sem nenhuma importância político-
eleitorial, nem aqueles bem-aventurados diretores de bancos do Estado.

O PSD estava era nos municípios em que sempre foi visto trabalhando sem descanso para
que as candidaturas de pessedistas à governança do Estado saíssem vitoriosas nas urnas de todas as
eleições. Mas, depois do pleito, ficava votado ao esquecimento e ao desprezo dos maiorais do
Partido. E, abandonado às feras do PR, via-se condenado às amarguras e aos sofrimentos morais e
físicos que lhe eram impostos pço coligado, que ficava com a fabulosa parte do leão no governo
sem que para tanto se houvesse habilitado.

Vem a propósito o que está escrito na História da China:

Desejamos que Vossa Majestade se mostre liberal para com todos os seus vassalos, que
reparta suas dádivas com todos que lhe estiveram ao lado nas horas de luta, mas que na
repartição tenha maior parte quem teve maior merecimento.

Queixas e lamentos vinham de todas as regiões do Estado. Por exemplo:

1. Da Zona da Mata esta mensagem:

Pelo trabalho, com a lealdade dos diretórios municipais e até com o sacrifício de algumas
vidas de leais companheiros de caminhadas heróicas, conquistamos vitórias memoráveis.
Terminada a luta, apurada a eleição, não há recompensa para os nossos esforços. Nos
candidatos eleitos por nós não encontramos, ao menos, uma palavra de solidariedade aos
nossos sofrimentos. Vencemos e só temos aborrecimentos causados pelos perristas. O que
foi conquistado com os nossos votos nos pertence.

2. Do sul de Minas esta advertência:

O PSD majoritário está reduzido a pobre bovino que está sendo levado para o matadouro,
arrastado por seu próprios chefes e sob a aguilhada do PR que lhe quer a carne, o couro
e a ossada.

3. Do Vale do Rio Doce este grito de dor:

Quem sabe seria bom que todos os pessedistas passassem para o PR, afim de serem bem
tratados e prestigiados por este governo, porque não estamos valendo coisa alguma.

4. Do Sudoeste do Estado esta amarga crítica:

Infelizmente, no interior; os pessedistas encontram perigosos adversários em seus pró-
prios chefes, os grandes dirigentes do seu Partido. A voracidade do PR tem uma justifica-
tiva: crescer e multiplicar Lamentável é afrotaidão dos membros da Executiva do PSD
que não tomam posição alguma em defesa das vítimas de perseguições do PR.

S. Na Zona da Mata, em Coimbra, nada adiantou o PSD dirigido por Antônio Romão
Chumbinho derrotar o PR de Artur Bemardes no terreiro perrista que era a comarca de Viçosa. Foi
castigado por motivo de difícil vitória. Ali, os pessedistas ficaram vexados, humilhados, persegui-
dos, lesados nos seus direitos, feridos na sua sensibilidade. O mesmo acontecia em Ervália, muni-
cípio em que o PSD era presidido por Brás Cupertino Teixeira. Em Guaraciaba, derrotado conti-
nuamente, de maneira retumbante e fragorosa, o PR olhava o município como se ele fosse uma
propriedade sua, uma chacrinha, um curral, uma estrebaria em que os perristas pudessem viver na
esbórnia, na orgia, prestigiados pelo governador e pelos secretários pessedistas.

M.

Certa vez, indo o Imperador Iaofu avistar-se com os seus capitães, observou que eles
cochichavam. Eperguntando-lhes de que assunto estavam tratando, um deles respondeu:
Dizíamos, Senhor; que havendo Vossa Majestade subido à dignidade sublime de Impera-
dor pelo valor dos seus capitães, agora vemos que mais premiados são os que menos
contribuíram para a sua vitória.
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Raros os municípios mineiros em que o PR não exercitasse sua incrível ferocidade na
perseguição aos pessedistas, suas vítimas prediletas. A sua tirania os martirizava de maneira brutal,
desumana e desumanizante. Em quase todo o Estado, implantou o terror, que apavorou muitos
tímidos e os transformou em seus afiliados. Construiu seu pretígio político sobre muitas injustiças
praticadas contra o PSD. Entretanto, conseguiu provocar protestos, indignação  reação na parte
mais sadia, mais enérgica de cada população que era maltratada, com a tolerância e, às vezes, com
a conivência das autoridades policiais.

Nos territórios sob seu imperial domínio, o Direito era uma ficção. E a Justiça se mascara-
va com todas as aparências enganadoras da hipocrisia. E porque a não conheciam, os perristas não
praticavam a Prudência, virtude que dirige a regra da razão e não permite que se faça coisa censu-
rável, indigna de ser louvada. Ela é o salde todas as virtudes, com o qual os homens de bem devem
temperar as suas ações.

Conforme o critério de avaliação dos méritos adotado pelo PR, os governos por ele apoia-
dos, por força de acordos obscenos previamente combinados, tinham de lhe conceder as melhores
e mais rendosas prebendas, como se eles fossem donos de fábricas de cabides de empregos ou de
sinecuras para uso e abuso de apaniguados que necessitassem de garantir o futuro, custasse o que
custasse ao modesto Tesouro Estadual.

Tais acordos eram tão imorais e desmoralizavam tanto o regime democrático que a malícia
popular musicou e cantava em muitos municípios uma quadrinha que bem fotografava a situação
política do governo em Minas Gerais. (Quadrinha impublicável nesta página, considerando o pudor
do mais tolerante leitor.)

Incontestavelmente, o calamitoso PR foi PRecipício para todos os governadores que ele
ajudou a eleger, sem que se sentisse obrigado a lhes dar todos os votos PRometidos.

De PRimeiro, PRocurava tirar o máximo PRoveito dos PRotocolos que ele assinava, com
a vontade deliberada de não cumPRir as PRomessas feitas sem seriedade.

Mal PReparado, sem PRenda alguma que o habilitasse para com PRobidade PaRticipar
do governo, nunca se manifestou PRopenso para PRovidenciar a PRomoção do bem comum.

PRincipal PRetendente aos mais altos cargos, sua maior PReocupação era ficar
PRivilegiado na distribuição deles.

Fazendo PRevalecer a sua vontade, conseguia PRioridade e PRemência na boa solução
dos casos que lhe eram de grande interesse.

PRenhe de maldade, ostentando imPRessionante PRepotência, era atrevido PRovocador
de atritos com o PSD, criando graves PRoblemas com seu PRavo e PRemeditado PRocedimento.

PRostituindo a política mineira, fazia PRosperar a PRaga da discórdia entre os coligados
a fim de, com PRomessas absurdas, conseguir PRrosélitos.

PResunçoso PRevaricador, fazia PRevalecer seus maus PRopósitos de PRopagar boatos
que PRessagiavam tempestades no governo.

No seu PRograma de funestos trabalhos, PRegoava PRejudicar todos que lhe fossem
contrários a seus planos de PeRturbação da ordem pública, PReparando-lhes surPResas desagra-
dáveis.

Com PRuridos de PRodigiosa megalomania, ele era PRotagonista de asneiras que
desPeRtavam sonoras gargalhadas.

*
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No PR, a corrupção era o bom tom, a última moda: corrumpere et corrumpi. Se ela não se
apresentava em público como geral, era porque homens de bem como Daniel Serapião de Carva-
lho, Dilermando Martins da Costa Cruz, Ovídio João Paulo de Andrade, Gregoriano Canedo, Pe-
dreira Cavalcanti, Bolivar de Freitas, Ulisses Escobar, Magalhães Carneiro, Cônego Pacheco, Má-
rio Hugo Ladeira, Geraldo Landi, Teófilo Pires, Júlio Ferreira de Carvalho, Lúcio de Sousa Cruz e
pouquíssimos outros não se misturavam com os corruptos e corruptores que sabiam corromper
quase tudo. Pois eram mestres na ciência e na arte de usar a máxima liberdade para perseguir os
pessedistas: corrumpere líbertatem. Na ciência e na arte de enganar a vigilância de quem devia
velar pela boa saúde da democracia: corrumpere alicuius curam. De violar os acordos ou os proto-

colos firmados com os donos do PSD, sem audiência nem concordância dos pessedistas que deve-
riam sofrer as conseqüências deles: corrumperefoedera, corrumpere litteras publicas. De trair as
boas esperanças de alguns pessedistas cuja boa-fé motivaraz ,zombarias: corrumperefidem. De ir
além, muito além do que era permitido pelas distraídas autorizações do governador: corrumpere
gratias. De não respeitar o caráter e a autoridade de certos chefes de departamentos que, com
rigorosa consciência, emitiam seus juízos e suas opiniões sobre graves casos submetidos à apre-
ciação deles: corrumpere mentes.

Homens corruptíssimos, estavam preparados para tudo, para qualquer imoralidade, para
qualquer baixeza, para qualquer sem-vergonhice: Homines adomnefacinuspreparati. Dentre eles,
quantos forjaram a sua fama na ignomínia e nas oficinas das velhacarias? Quantos traziam maldade
na medula? Quantos sentiam a impossibilidade de serem justos? Quantos usaram e abusaram do
poder para ferir impiedosamente a martirizar quem lhes opunha resistência aos caprichos e às arbi-
trariedades? Quantos nunca fizeram alguma concessão generosa aos que não pensavam como eles?

Há em todos os homens virtualidades latentes para o bem e para o mal; virtualidades que,
na vida ordinária, ficam geralmente ocultas. E um erro supor que circunstâncias extraordinárias as
criam. Não fazem mais que revelá-las. As virtualidades de quase todos os perristas eram para fazer
o mal, para fazer o que havia de mais errado, de mais indecoroso e de mais repugnante na política
mineira.

O abuso no exercício do poder costumava produzir estranha enfermidade em certos políti-
cos do PR, uma espécie de parcial cegueira, que não permitia a cada um deles ver-se ao espelho,
que revelaria a sua vaidade, o seu orgulho e a sua capacidade de cometer os maiores desvarios.

Havia perrísta obstinado em errar na injustiça deliberada a fim de conseguir alguma triste
celebridade, dando a impressão de que era mescla de elementos vegetativos e satânicos com poucos
componentes genuinamente humanos. Esse particular forçava muita gente a acreditar que quem
permanecia perrista fazia duvidar a lucidez do seu espírito.

Um dia Bolivar de Freitas (insuspeito porque perrista), querendo fazer apologia de seu
glorioso Partido, disse ao Professor Antônio Lara Resende, em alto e bom som: O PR não faz

política, faz negócios. Eu estava presente ao espontâneo e sincero depoimento, digno do maior
crédito, o qual me não impressionou porque manifestava uma parte da grande verdade que as mais
autorizadas vozes da opinião pública espalhavam pelas ruas de todas as cidades mineiras como
impossível de ser contestada.

O povo sabia que o Partido Republicano fazia a pior política, a de muitas maldades, a de
perseguições a muitos funcionários públicos (de maneira especialmente cruel a muitas professoras
do ensino primário que não eram da sua casta, da sua laia), a de arbitrariedades policiais contra
aqueles que, por dever de consciência, lhe eram adversários.
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Cr$1.333.057,80

Recebi do eng. Egberto de Azevedo Andrade 7 (sete) notas

promisscrias da Secretaria das Finanças, no valor total de

cr$1.383.057,0 (hum miiho, trezentos e oitenta e oito mil

d cincoenta e sete cruzeirbs e oitenta centavos), constantes

da seguinte relação:

As referidas promissoriai correspondem requisiço 0Q.
2 399 de 5 de outubro de 1 954, da Secretariada Viaçio,des-
tinada s obras de construço do campo de pouso de Piranga, -

que se encontravam a cargo do referido Engenheiro e que me

ram transferidas por Portaria do Sr. Secretario da Viação.

Ouro Preto, 21 de setembro de 1 959.

AMADEU BARBOSA - Eng.

Nota Promissoria

12 6ao
ia 6ai
12 621

12 677

12 623

iz 621.i

i &G

Valor

$200.000,00

;zoo.00ó,00

$200.000,00

$200.000,00

$200.000,00

$200
RA. C'5?.RO

Vencimento

12.x1.55.55

12-XII-55
12. 1 .6

12. 11. 56

12. 111. 56

12.iV.56

12.V. 56 -

PEDRO MACIEL VIDIGAL
DOCUMENTOS

Quanto aos negócios, o Brasil inteiro sabia que ele vendia caro, muito caro, seu apoio
eleitoral a qualquer candidato a governador do Estado ou a presidente da República (apoio que
nunca foi total). O preço altíssimo sempre estava acima da vil mercadoria. Na estúpida transação
comercial, a vítima do nefando negócio, conversado, acordado, realizado e registrado às escondi-
das pelas cúpulas de ambos os partidos, era o PSD, que ficava algemado aos mais baixos caprichos
do safado e impudente vendedor, insaciável de mandonismo, de comando e de desmando, de exces-
sos e de abusos, de desatinos e de outros absurdos.

Escrevendo estas amenidades, não é meu propósito afirmar que o PR tenha sido outra
caverna de Ali-Babá e de seus quarenta ladrões. Absblutamente, não é. Longe de mim idéia tão
funesta. Nunca me passou pela cabeça este mau juízo sobre o partido chefiado pelo meu amigo
Artur da Silva Bernardes. Entretanto, acredito que, em suas fileiras, havia políticos excêntricos,
aproveitadores de quaisquer oportunidades, os quais usavam ambas as mãos para, com surpreen-
dente habilidade, operar maravilhas. E que maravilhas!!! Como exemplo de uma delas eu posso
citar o caso da construção do campo de pouso em Piranga, fenômeno maravilhoso que ficou no ar,
embora tenha saído da poderosa fantasia de prestigiado padrinho que o idealizou no primeiro se-
mestre de 1951. Tal campo de pouso nunca existiu. E nunca foram feitos os serviços nele executa-
dos, apesar de haverem sido pagos com excessiva generosidade.

Se nesta página e nas seguintes não serão publicadas as principais peças do pitoresco
processo relativo ao fantástico campo de pouso é para não parecer ao prezado leitor que o autor
deste livro está pecando contra a caridade devida a um coitadinho digno de dó. De tal processo
mandei tirar cópias xerográficas das folhas mais interessantes. Por exemplo, as que contêm:

1°) o apelo feito (em papel timbrado do Partido Republicano - Seção de Minas Gerais)
para que fosse incluído como imediato beneficiário do plano o município de Piranga (folhas 8 e 9).

2°) o orçamento da obra, incluindo a construção de um bueiro que atravessa a pista com
990 metros de comprimento, não satisfazendo às exigências mínimas adotadas pelo Departa-
mento, em obediência às normas federais, para operação comercial, já que deveria ter 1.200
metros, (fi. 35);

3°) a relação das notas promissórias da Secretaria das Finanças (12.620-12.626), no valor
total de C$1.338.057,80 (fi. 147);

4°) este recado (manuscrito) com a data de 18/6/56: Vinicius (Rebelo Mourão): Peço-lhe
resolver; com o Secretário, a quem já falei sobre o assunto, ocaso do campo de pouso de Piranga.
Já é tempo de atacar a construção... Não me importa que solução seja dada. O que quero é o
serviço feito/Dê-me uma notícia/Grato (como se vê pela redação, a Secretaria de Estado era mesmo
do PR, não era do governo);

5°) o recibo da importância constante nas promissórias citadas no item 3° desta exposição
escrita que estou fazendo, apesar de nenhum serviço ter sido feito na construção do campo de
pouso. Nenhum, mesmo.

*

Era fazendo negócios como este que o PR trabalhava para a promoção do bem comum
durável.

No versículo 26 do capítulo 10° do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus, está
escrito que nada há encoberto, que se não venha a descobrir; nem oculto, que se não venha a saber.

1
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Cr$i.388,057.80

Recebemos do Engenheiro, Dr. Amadeu Barbosa, -
encarregado da Circuncriço em Ouro Preto, a importancia acima,re?o
-rente a Mo do Obra pela a execuço dos serviços abaixo relactonadcs,
no Campo de Pouso em Piranga, que estamos executando
Itens :-	 -	-	 -
-lo ) - Extraço e renioço de arvores, incha

sive limpa ......................... 85.400 x 1, = 85.400,00
-20 ) - (arte) Aluguel de um trator 0-7 com

lamina e Soraper ...................348x1.500, = 522.000900
-1OQ) - Cova de fundaço para constnço de	-

bueiro .............................52.320x 134 =	7.010,88

-11Q) - Cravaço d9 700 estecas de madeira -
de lei, diaisetro media de O,Zons

. de acordo com as especificaçoes forn
-cids pela fisoelizaçeo desta circuns
criçao - 700 x 3,00	......... . 2.lOOx 306, = 64z.600,00

140)	Concreto cici4ico ei 30% de pedra de -
mao 1 : 4 8 ...... ................ 62.560xl.53, = 97.781,ZC

-150) - (Parte) Cooceto cic14 1co ei 30S de
pedra de mao - concreto 1 4 4 : 8 .. 1.589,4x1.563, = 2.4814,LO

-169) - parmas para berços, bocas e alas ... 92,16x 334, = 30.781,Lili

TOTAL ... .....................n....	-	 388.057, e0'
Por ser verdade firmamos o presente para o seu

documento devidamente selado do ac3r43Õ com a Lei.
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Conforme prescrevia o Cânon 139 do Código de Direito Canônico promulgado em 1917,
requeri a meu Superior Eclesiástico a indispensável licença para ser candidato a uma cadeira na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. O requerimento obteve benigno deferimento.

Sem qualquer apoio financeiro de empresários e sem a mais mínima cobertura da impren-
sa, a minha candidatura contou com a oposição de grande parte do clero marianense, que trabalhou
muito para que ela fosse derrotada nas urnas. Assim procedendo, tal parte do citado clero, a que eu
pertencia, prestava a sua homenagenzinha e fazia a sua barretada ao Arcebispo Dom Helvécio, que
não via com bons olhos a possibilidade de eu ser eleito e fazia tudo ao seu alcance a fim de que eu
não conseguisse a desejada vitória.

A maior parte dos padres ficou indiferente à minha sorte ou à minha falta de sorte. Entre-
tanto, em alguns colegas encontrei a esperada solidariedade que muito me sensibilizou. Entre eles
estavtos padres João Macário de Castro, Gladston Galio, Heitor de Assis, Joaquim Dimas Guima-
rães, Francisco Miguel Fernandes, José da Silveira Lobo, Felício de Abreu Lopes, Francisco
Ermelindo Ribeiro, Levy de Vasconcelos Barros, Tarcísio dos Santos Nogueira, Deolindo Coelho,
Antônio Faustino dos Reis, Henrique Silvino Alves, José Martins Teixeira, José Anísio Chaves,
Geraldo Norberto de Oliveira Reis, José Martins da Silva, Guilhermino Pereira e Luís André Go-
mes. Desses, 11 receberam inúteis apelos feitos pelos aduladores e xeretas do soberano prelado
para que me não dessem os seus votos e não manifestassem qualquer interesse pela minha eleição.

A minha consciência e as minhas modestas economias me não permitiam subornar eleito-
res e diretórios municipais do PSD a fim de receber os seus preciosos votos. O pouco dinheiro de
que eu dispunha era para pagar, no correio, os selos de centenas de cartas escritas a meus bons ex-
alunos no Seminário de Mariana e no Colégio de Ponte Nova, a ex-paroquianos, às famílias que me
haviam cativado com as suas delicadezas, e a muitos homens de bem que fiquei conhecendo nas
cidades em que eu havia pregado substanciais sermões por ocasião de festas religiosas e que me
honravam com repetidas manifestações de apreço e de simpatia pessoal. Também era para pagar,
nos postos de gasolina, o combustível para o jipe me transportar nas longas e demoradas viagens
pelo interior de Minas mal servido de estradas de rodagem.

Apesar de tudo, recebi 3.737 votos, conforme o relatório publicado pelo Tribunal Regio-
nal Eleitoral. E fiquei como primeiro suplente, apenas distante 15 votos do Deputado Ultimo de
Carvalho, que havia sido o último classificado na pauta dos eleitos, com 3.752 votos.

Se fracassei na primeira tentativa para ser deputado, pensei: pior do que°fracasso seria não
tentar, outra vez, a conquista de uma cadeira no Poder Legislativo. Então, me vieram à lembrança
aquelas palavras de C. Liote: Nunca é vencido quem sabe aceitar um fracasso. Encarado com
lucidez, o fracasso instrui mais que a vitória mais certa. É o melhor trampolim para quem sabe
querer Aquelas outras de Ford: Um'fracasso é apenas a ocasião de recomeçar uma tentativa com
mais sabedoria. E aquelas de Mermoz: São os fracassos suportados com energia que dão direito
ao êxito.

A vitória de Cristo começou com a derrota da cruz. Este pensamento de Jacques Leclercq
vem a calhar nesta página.

-.	1	 4	 -t	
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Como primeiro suplente fiquei, durante toda a legislatura iniciada em 1947, alegre e
satisfeito com a preferéncia daqueles eleitores que, nas urnas, me haviam colocado acima de
muitos outros candidatos que aspiravam ser representantes do povo na Assembléia Legislativa.
Por exemplo:

Entre Os poucos mais de vinte padres que sempre me apoiaram nas urnas, estava o Padre Gladstone Gallo que, na fotografia,
é o segundo a minha direita. Ele sempre me acompanhou os passos e esteve presente nas minhas vitórias, assim nos
trabaihos polIticos como nos trabalhos espirituais na paróquia de Nova Era-MG, em que fol fundada a Cruzada EucarIstica
formada pelos filhos de famIlias católicas que aparecem diante do altar de Nossa Senhora, na Igreja do Rosãrio.

1°) No PSD: Floriano Saretti (3.408); Reni Rabelo, fliho de Jovelino Rabelo, presidente
do Partido em Divinópolis (3.189); Dr. Agenor de Sena, ilustre e conceituado advogado em Belo
Horizonte (3.115); José de Grisolia, medico e ex-prefeito de Itabira (3.102); Elio Moreira dos
Santos, ex-prefeito de Santa Barbara (2.876); Paulo Pinheiro Chagas (2.548); Oswaldo Maia
Penido (2.302).

2°) Na UDN: Orlando de Magalhaes Carvalho (3.108); Manuel da Silva Costa (2.722):
Alberto Deodato (2.621); Darci Bessone (1.795); Edgar de Godoy da Mata Machado (1.498); José
Bento Teixeira Sales (1.153).

3°) No PR: João Nogueira de Resende (2.975); Carlos V. de M. Megale (2.439); Mario
Casassanta (2.051): Amantino Ferreira Macid (1.905); Bento Gonçalves Filho (1.694); Jorge Ferraz
(1.474).

Encoraj ado pelo excelente resultado conseguido na primeira eleicão que disputei, parti
para a segunda, em 1950, como candidato do PSD a Câmara dos Deputados, contando corn a
oposiçao violenta dojá mencionado arcebispo, acolitado pelos mesmos lacaios de sempre e outros
aduladores.

Consegui 9.001 votos, que me situaram em ótimo lugar de onde eu via abaixo de mirn:

1') No PSD: Francisco Duque de Mesquita(8.885) votos; Francisco Bueno Brandão (8.712):
AloIsio Leite Guimarães, sobrinho do Tio Levindo (8.619); Wellington Brandão (8.3 12): PlInio
Ribeiro dos Santos (7.260); Celso PorfIrio de A. Machado (5.224).

2°) Na UDN: Belmiro de Medeiros Silva (7.755); Alcino de Paula Salazar (5.5 19).

3°) No PTB: Alcides Mascarenhas Laje (6.560): Geraldo Ildefonso Mascarenhas (6.343):
Camilo Nogueira da Gama (4.744): Washington Ferreira Pires, ex-Ministo da SaiLide (4.272).

4°) No PR: Felipe Balbi (7.128); Bento Gonçalves (6.857); José André de Almeida (5.812).

Interessante observaçao: Artur da Silva Bernardes, ex-Presidente da Repüblica e dono
do PR, foi eleito corn 9.329 votos. Somente corn 328 mais do que eu. 0 resultado não foi desanimador.
Meditei bern a advertência de René Bazin:

Ninguém deve ter medo dos fracassos. 0 primeiro é necessário porque exercita a vontade.
0 segundo pode ser átil. Se te levantares do terceiro, is urn Hornem.

E, na liçao de Sertillanges, aprendi:

Se os êxitos gritarn para o cristão: continua; osfracassos ihe dizem: recorneça.
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Na eleição realizada em 1954, voltei a ser candidato a uma cadeira na Assembléia Legislativa
e, das umas, saí vitorioso, sendo eleito com 11.372 votos. Fui o 12° mais votado entre todos que,
nos diversos partidos, mereceram o decisivo apoio do eleitorado mineiro.

No PSD, ficaram abaixo de mim: Francisco de Castro Pires (11.039); José Augusto Ferreira
Filho (10.987); Levindo Ozanan Coelho (10.534) Eduardo Lucas Pereira (9.976); José Chaves
Ribeiro (9.681); Pio Soares Canedo (8.337).

No dia 13 de janeiro de 1955, o Diário de Minas publicou, assinado por Capistrano,
pseudônimo de seu redator-chefe Guálrer Gontijo Maciel, este artigo:

Entre os eleitos para a próxima legislatura da Assembléia Legislativa Estadual, figura o
padre Pedro Vidigal Maciel, vitorioso sob a legenda do PSD, partido a que pertence desde
sua fundação. O simpático sacerdote é conhecido por seus dotes oratórios e pela sua
atualizada cultura teológica e filosófica. E ainda um historiador moderno, que se filia à
escola de Toynbee, o renovador dos estudos de história no século XX. Membro do Instituto
Histórico e Geográfico de Minas Gerais, o padre Vidigal teve ali saliente atuação com
estudos interessantes e originais. Frise-se ainda que o padre-deputado é um profundo

3 conhecedor das necessidades do 'hinterland' de Minas, a cujas populações sofredoras
tem prestado constante assistência, principalmente no setor hospitalar com função de
creches, maternidades e postos de saúde. O vigário é no Brasil um centro de civilização,
um motivo de progresso e um índice seguro de que o povo tem de fato nele o seu pastor.
Embora moço, o padre Vidigal traz para o Palácio da Inconfidência o cabedal de uma
vida devotada aos problemas espirituais e materiais do povo. George Bernanos, o profeta
da áspera e cruel verdade evangélica, já nos descreveu em páginas imortais o drama dos
párocos de aldeia, narrando, com a linguagem de Pentecostes, o verbo de fogo a queimar
a face dos fariseus, as lutas quotidianas, as decepções, as dúvidas cartesianas, os sofri-
mentos de guias espirituais mergulhados nas restritas fronteiras físicas e morais de suas
paróquias. No interior; o padre não é apenas o médico das almas. E mais, muito mais.
Conhece as agruras de seu rebanho, trata das reivindicações justas de sua comunidade..
Enfim, participa do corpo vivo, das contingências da Igreja militante e abre clareiras nas
espessas florestas dos erros e das incompreensões.
O padre Vidigal irá na tribuna da Assembléia Legislativa ser uma voz inspirada no Cris-
tianismo vivo, dinâmico, atual, que busca na força lógica de um Jacques Maritain, na
maestria didática de Fulton Sheen, na clareza ateniense de um Daniel Rops, na eloqüên-
cia meridional de um Giovanni Papini, no aticismo de Chesterton argumentos que justifi-
quem a ação social das idéias pregadas pelo grande Mestre do Sermão da Montanha. Há,
em Minas, uma tradição da presença de representantes do clero na vida política. No Im-
pério e na República, vários sacerdotes se distinguiram na luta cívica. Afigura do padre
José Bento, lá do sul de Minas, se projeta nas páginas da história com sua hoje célebre
Constituição de Pouso Alegre. Através do tempo surgem figuras admiráveis de padres que
exerceram com dignidade o múnus público de mandatos legislativos. A geração de 30
ainda se recorda de padre Sinfrônio em seus duros entreveros com Zezinho Bonifácio; do
cônego Domingos Martins, especialista em necrológios risonhos e até humorísticos; do
padre Agostinho de Souza, além do cônego João Pio, orador tão eloqüente e erudito como
Vieira; e tantos outros que figuram nos anais dos nossos parlamentos.

FRACASSOS E VITÓRIAS

Está o padre Vidigal plenamente habilitado a desempenhar com brilho e êxito o seu man-
dato. A região do Vale do Rio Doce, a que tem servido, terá nele um representante capaz e
eficiente. E as galerias terão no verbo atrevido do sacerdote viril um permanente motivo
de atração quando seu adversário e primo Ciro Maciel tentar rebater as invectivas desse
Cícero de batina.
Ganhou o parlamento mineiro um grande deputado. Esperemos com ansiedade a sua estréia
na tribuna, que para ele será o prolongamento de um outro púlpito de onde há de anunciar
verdades e estigmatizar as mentiras da conturbada vida política de nossa cara e sempre
eterna Minas do 'lume e do pão', hoje Minas do binômio e da esperança de melhores dias.

a) Capistrano.
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Capítulo 7

NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
(A Imagem do Povo Mineiro)

Na paisagem humana da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, quando nela
entrei em 1954, me foi fácil enxergar a imagem do povo que eu vinha representar. Nela se encontra-
vam sacerdotes católicos, bacharéis em ciências jurídicas e sociais, médicos, engenheiros, farma-
cêuticos, professores de colégios e de universidades, empresários e comerciantes, agricultores e
pecuaristas, economistas e profissionais qüe deram lustre às classes a que pertenciam: ferroviário,
metalúrgico, bancário, eletricista, barbeiro, garçom. Quase todos querendo manter o bom nome da
Casa, e animados do bom propósito de serem úteis à sociedade, contribuindo para promover o bem
comum durável.

Raros, raríssimos, aqueles que fizeram votos perpétuos de silêncio absoluto, preferindo
ficar calados, nunca subindo à Tribuna, e passando longe do microfone reservado para os apartes,
com medo de um sussurrado muito bem ou de um balbuciado não apoiado sair fora do momento
oportuno, ocasionando constrangimento e desapontos e criando situações embaraçosas.

Discursando, alguns travavam calorosos debates sobre interessantes matérias de palpitan-
te atualidade, sobre assuntos concernentes à melhor harmonia entre o capital e o trabalho, à energia
e ao transporte, à necessidade de ser aumentada a produção agrícola, à elevação do custo de vida, ao
mercado internacional do minério de ferro e ao necessário equilíbrio entre as balanças de exporta-
ção e de importação. Outros abordavam o abandono em que vegetava aquela gente boa, humilde,
castigada, sofrida e perdida em esquecidas regiões, como as dos vales do Jequitinhonha, do Piranga
e do Mucuri, gente que necessitava de postos de higiene, de assistência à maternidade e à infância,
e de hospitais para o tratamento e a cura dos enfermos de muitas doenças e de quase todas as
endemias rurais. Outros protestavam contra a indiferença do Poder Executivo, que parecia não
dispor de tempo para pensar que a ordem pública poderia, a qualquer momento, ficar perturbada
pela multidão dos mal lavados, dos esfarrapados, dos famintos, dos flagelados por calamidades
diversas. E outros acusavam o governo de não manifestar interesse algum pelas soluções dos pro-
blemas relacionados com a alimentação, a moradia e, sobretudo, com a instrução e com a cultura,
que caracterizam o desenvolvimento de qualquer civilização.

Permito-me fazer aqui uma ligeira reflexão sobre o binômio Saúde e Instrução, o qual
sempre me despertou as forças da vontade e da inteligência e a capacidade de trabalhar para servir
bem o povo, valorizando o Homem, que é o maior capital de qualquer nação, o agente do progresso.

1. Até o fim da primeira metade do século XIX, todos, governantes e governados, conside-
ravam a saúde como um bem exclusivamente privado. Porém, desde o começo deste nosso século
XX, a saúde passou a fazer parte parte do bem comum. E um bem social. Eis a razão por que o
Poder Público tem o dever de assegurar ao povo as condições higiênicas e sanitárias de que depen-
dem a salvaguarda dos indivíduos e o futuro da sociedade.

Há quem afirme ser a saúde assunto de interesse da segurança nacional.
E pena que, com seus cento e tantos mil funcionários, o Ministério da Saúde, quando já

estamos batendo às portas do terceiro milênio, ainda não esteja em condições de velar pela saúde
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pública, por falta de recursos financeiros, e de atacar a execução de qualquer programa básico de
saneamento.

Estar com boa saúde é ter força para qualquer tipo de trabalho a fim de qualquer obra ser
realizada. Por isso, urge ao governo criar condições favoráveis ao não-aparecimento de doenças, e
dar ao povo o mínimo necessário para que tenha gosto ou alegria de viver, nos lugares em que passa
os dias e as horas: em suas casas, nos hotéis, nos restaurantes, nas áres de lazer etc.

Sem a saúde é impossível qualquer homem colaborar para o desenvolvimento econômico
da sua pátria. Pois ela é a origem, a matriz de qualquer espécie de desenvolvimento. Sem ela, a
matéria-prima a ser beneficiada ou transformada, a máquina e o capital ficam inertes. Não valem
coisa alguma.

No contexto econômico e social do Brasil, o setor da saúde desempenha papel importan-
tíssimo no processo do seu desenvolvimento. Ao restaurar as energias que mantêm o equilíbrio
orgânico do ser humano, o setor está promovendo, no campo biofísico, a efetivação da plena capa-
cidade da força do trabalho e, em decorrência, o aumento da produtividade deste fator em todos os
ramos da atividade econômica. Gera-se, assim, uma dinamização do processo e uma aceleração do
ritmo do desenvolvimento econômico, de forma a proporcionar a elevação do nível do bem-estar
social da coletividade.

Só o homem sadio trabalha com prazer, vendo a sua produtividade aumentada, dia a dia.
A saúde e a produtividade se complementam. São indispensáveis uma à outra. Não há produtivi-
dade sem saúde nem saúde sem os recursos materiais que só o homem sadio é capaz de produzir.
Produzir é trabalhar. E o trabalho comporta riscos. O pó da terra, do carvão, do minério, do
cimento, das minas de ouro, o calor das forjas, o ruído das máquinas, as substâncias tóxicas, a
insalubridade no ambiente de trabalho, a fadiga etc., representam grandes riscos para as condi-
ções físicas e mentais do operário.

Como o homem passa pelo menos a terça parte da sua vida no trabalho, a sua saúde depen-
de, em grande parte, da natureza e das condições desse trabalho.

Esperamos que esteja próximo o dia em que o homem que trabalha irá tirar o máximo
proveito do seu trabalho sem que tenha de pagar caro por isso, com perigo de doença ou de morte.

2. A ligação entre a educação e o desenvolvimento econômico se faz através da habilitação
da força de trabalho.

Quantificada a contribuição da educação ao desenvolvimento econômico, revelou-se ela
extremamente relevante e, portanto, impossível de ignorar-se quando da formação da política eco-
nômica.

Onde os índices de analfabetismo são elevados e onde os sistemas escolares são fracos e
deficientes, como aqui no Brasil, são muito baixas as rendas per capút.

Os estrategistas do progresso têm dado extraordinária importância ao capital humano,
visto que há estreita relação entre o enriquecimento das nações e a capacidade criadora e
transformadora de seus povos.

O progresso de cada país depende da habilitação de sua força de trabalho. Quanto mais
instruído for o operário, maior e melhor será a sua capacidade de colaborar na produção da riqueza
nacional.

Chamo a atenção do prezado leitor para o exemplo que nos vem do Japão, um arquipélago
formado por 4.004 ilhas, cuja superfície corresponde a menos de dois terços da superície de Minas

Gerais e cuja população é igual à do Brasil. Sem petróleo, sem minerais, sem hidrelétricas, quase
sem temas agricultáveis, é o único país que tem condições de chegar ao fim deste século (31 de
dezembro de 2000) em situação econômica igual ou superior à dos Estados Unidos (EUA), graças
ao milagre da instrução. Vinte por cento dos operários japoneses têm curso superior.

Submetido a um implacável determinismo geográfico, destituído de recursos materiais,
superando suas limitações naturais e já refeito da malfadada aventura bélica iniciada em Peari
Harbor e rigorosamente punida em Hiroshima e Nagazaki, o Japão é a segunda potência industrial
e econômica do mundo.

E bom repetir: graças à instrução e aplicando uma soma incalculável de recursos huma-
nos, o povo japonês empreendeu um esforço de reerguimento impressionante sob todos os aspectos
e vem apresentando espetaculares taxas de crescimento econômico.

Se, depois de 1945, a Alemanha ressurgiu das cinzas da sua ruína, ficou devendo este
milagre ao elevado nível de instrução do seu povo, sobretudo de seus operários patriotas que pode-
rosamente contribuíram para reerguê-la da devastação da última Grande Guerra. Extraordinária a
instrução moral e cívica do operariado alemão, que chegou a pedir aos seus empregadores que
diminuíssem o seu salário, tirando dele substancial porcentagem para o pagamento da dívida na-
cional e para o ressurgimento da pátria quase destruída totalmente.

Naquela nação, que foi a principal vítima do nazismo, a produtividade da instrução é
superior à produtividade do capital físico. Hoje, quando escrevo estas linhas (15 de agosto de 1995),
a Alemanha é a nação mais rica e mais poderosa da Europa.

Assim na França, na Inglaterra, na Itália, como em Israel, no Canadá e em toda a
Escandinávia, a educação é estimada como um dos melhores e mais rendosos investimentos, como
a principal alavanca para elevar qualquer nação às alturas do maior crescimento econômico.

A instrução é nova forma de riqueza. E as nações só serão fortes, ricas e independentes se
realmente tiverem um embasamento educacional adequado.

Lamentavelmente os economistas que assessoram mal o Presidente da República, em Bra-
silia, e o Governador do Estado, em Belo Horizonte, não pensam assim. Sabichões, ainda ignoram
a lição de Alfred Marshall: O capital mais valioso de todos é o investido nos seres humanos, prin-
cipalmente no setor educacional. Para Muiler, um dos maiores economistas da América do Norte,
uma inversão em gastos escolares produz, por termo médio, um lucro maior do que aquele causado
pela maioria das demais inversões.

Há uma relação causal necessária entre a instrução e a renda. O trabalho é equivalente à
mão-de-obra mais o imenso depósito de idéias e de talento produtivo. Qualquer pessoa de razoável
cultura sabe disso. Somente o não sabem os tecnocratas de borra que são assessores dos governos
no Estado e na República, aqui no Brasil.

Os economistas oficiais, metidos a salvadores da pátria, prestando péssimos serviços ao
governo, no Ministério da Fazenda e no Ministério do Planejamento, ainda se não conscientizaram
de que pouco vale o patrimônio físico de um país em confronto com a energia espiritual gerada e
concentrada no cérebro de cada homem que alcançou o pleno desenvolvimento de sua potencialidade
mental.
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Capítulo 8

A FILOSOFIA DO BEM COMUM

Era meu bom propósito pronunciar um discurso sobre Leis por ocasião da minha estréia na
Tribuna da Assembléia. A respeito do importante assunto eu havia feito um rascunho que me não
parecia mau.

Nas minhas leituras de interessantes obras dos melhores historiadores e dos maiores filó-
sofos e legisladores, havia aprendido belíssimas lições sobre a matéria que deveria ser a preferida
pelos participantes do Poder Legislativo a fim de ser bem tratada em seus discursos parlamentares.

Permito-me citar, aqui, algumas que ainda me parecem oportunas:

1. Perguntado Sólon, um dos Sete Sábios da Grécia (640-559 a. C.), que meio havia mais
eficaz para florescer uma República, respondeu que o melhor e mais infalível era a obediência dos
súditos aos magistrados, e a dos magistrados às leis.

Nomeado arconte, Sólon foi encarregado de dar leis novas à República. Substituiu o códi-
go das rigorosas draconianas (escritas com sangue conforme o juízo do orador ateniense Demades)
por outro de leis sábias e humanas. E redigiu uma constituição que foi habilidosa mistura de
aristrocacia com democracia. Prevendo, porém, que poucas de suas leis seriam postas em prática,
saiu-se, diante da posteridade, com esta deliciosa piada que, no verdadeiro sentido da palavra, é
mesmo um dito engraçado e espirituoso: As leis são como teias de aranha que somente prendem os
insetos, mas, com facilidade, os grande animais rompem, e delas escapam.

2. No seu Livro 9 Sobre as Leis, Platão ensina:

É necessário estabelecer leis aos homens para que vivam conforme a elas porque se vive-
rem sem leis serão em tudo semelhantes às feras.

Ele mesmo foi quem advertiu:

É certo ofim da República onde os magistrados presidirem as leis e não as leis aos magis-
trados.

3. A História engrandece Agesilau, rei de Esparta, que subiu ao trono quatrocentos anos
antes de Cristo, porque observava escrupulosamente todas as leis que os seus vassalos deveriam
observar com a máxima pontualidade. Ele tinha como certo que a melhor regra para obrigar os
subordinados à obediência das leis é o bom exemplo de quem governa: Tu faciendo, iubes. Na
verdade, para mover e convencer, mais poderoso é o exemplo do que a palavra autorizada de quem
dá ordens. Entre os grandes e muitos bens que ele trouxe à República, o maior de todos foi o de
mostrar, em todas as ocasiões, que nenhuma coisa desejava mais que sujeitar-se às leis, porque
nenhum súdito ousaria desobedecê-las, observando que o próprio rei era cativo delas. Este depoi-
mento é de Xenofonte, general, filósofo e historiador (445-355 a.C.), discípulo de Sócrates e autor
de importantes obras como aAnábàse ou Retirada dos Dez Mil, o Elogio deAgesilau, a Ciropédia,
As Repúblicas de Atenas e de Esparta, As Hipárquicas, As Cinegéticas, O Banquete, O Econômico,
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Os Ditos Memoráveis e A Apologia de Sócrates. O seu estilo era tão suave, tão agradável e tão
elegante que lhe valeu o apelido de Abelha Ática.

O seu juízo sobre Agesilau foi assim traduzido pelos romanos:

Inter inaximas patriae utilitates, hoc ego eius facinus proposuerint, quod perspicue
ostendehat, nihil se male, quam legibus in servire, quis nam que refragari, his voluisset
cum Regem obtemperare intueretur

Há outros exemplos de cega obediência às leis, dados pelos reis antigos que viveram antes
de Cristo.

Dionísio Aliocarnas, no Livro 5° de suas Antiguidades Romanas, que contém a História de
Roma desde sua fundação até o ano 266 antes de Cristo, diz que, no princípio do Império da
Grécia, cada Cidade tinha um rei, o qual o era em tudo, embora sujeito às leis impostas aos
súditos. Assim era tido por melhor aquele que sem pestanejar as cumpria da maneira mais perfeita:

A principio omites Greciae civitates erant sub regibus, nisi quo iili non barbarica licentia
dominabatur, sed legitime iuxta patrios mores, Regnum exercebant optimus que Rex
habebatur, qui esset iusiissimus et legum observantissimus nusquam discedens ad institutis
patriis.

E acrescenta o mesmo Dionísio, também conhecido como proveniente de Halicarnasso,
que, enquanto os reis assim procederam, a Grécia viveu em paz, mas, como quiseram usar mal do
poder e governar o país conforme o seu apetite, a desordem imperou.

Diodoro de Siciia, historiador grego, nascido em Agyrium, viveu nos tempos de César e
de Augusto. Depois de conhecer quase toda a Ásia e quase toda a Europa, fixou a sua residência em
Roma, onde escreveu a famosa Biblioteca Historica, obra monumental, em 40 livros, que contém a
história universal desde o começo do mundo até a 180 Olimpíada (60 anos a.C.). No 2° dos men-
cionados livros, o citado historiador diz dos reis do Egito que eram obrigados a guardar as leis
feitas para os súditos: Reges Aegypiy tamquam privati tenebatur legibus, neque id aegreferebant
existi,nantes, parendo legibus, se beatos fore.

E acrescenta que não levavam isto a mal porque tinham para si que a sujeição da lei os
haveria de fazer bem-aventurados.

Hoje muitos presidentes de Repúblicas e governadores de Estados querem promover a sua
bem-aventurança isentando-se da obediência às leis, principalmente da obediência à Constituição
que é a Lei Maior. (Palavras são estas que a todos escandalizam.)

4. O legislador dos thurianos (habitantes de Thurium, colônia de Atenas, perto das ruínas
de Síbaris) ordenara que quem quisesse propor a abolição de uma lei existente ou a adoção de nova
lei se apresentasse em público com uma corda no pescoço afim de que, não sendo aprovada a
inovação, fosse imediatamente enforcado.

5. O filósofo Arcelissus (316-241 a.C.), fundador da Nova Academia que era contra a
filosofia dos estóicos, ensinava que havia pouca justiça na República em que vigoravam muitas
leis. Os romanos, pensando da mesma maneira, assim traduziram o seu pensamento: Ubiplurimae
fuerint leges, ibi et iniustitia vige: maxime.

Na verdade, de as leis serem muitas, toma ocasião a malícia do povo para serem mal
guardadas. Esta observação é de Frei Amador de Arrais, autor dos clássicos Diálogos.

De passagem, pode ser afirmado que, aqui no Brasil, sem qualquer participação do Con-
gresso Nacional, até 1934 foram expedidos 24.668 decretos com força de leis. De 1938 a 1946
foram editados 9.913 decretos-leis.

6. De Marcus Tulius Cicero esta lição já citada no prefácio deste livro: Quod corpora
nostra sine anima, idem esto sine legibus civitas. Vale dizer: Como o corpo de cada um de nós não
pode viver sem alma, assim a cidade não pode viver sem leis. As leis são mesmo a alma das cidades,
da República.

Maior orador forense no Império Romano e grande filósofo estóico, Cícero ensinava que
a lei é uma razão nascida de Deus, a qual manda o honesto e proíbe o contrário. No seu livro De
Ora tore, escreveu que a autoridade das leis nos defende e nossos atos defensáveis do abuso do
poder de quem é mais forte: Inde datae leges nefortior omnia posse.

7. No Capítulo 6 do Livro VII de sua monumental obra Institutio Oratoria, Marcus Fabius
Quintilianus gloria robianae togae, nascido no ano 42 depois de Cristo, dá esta lição: Lex omnis aut
tribuit aut adünit, aut honorat aut puni!, ai# iubet aut vetat au! pennittit. Em nossa língua: Toda lei
concede ou suprime, honra ou pune, ordena ou defende ou autoriza.

8. Se o fabuloso Licurgo não deu leis escritas aos espartanos foi porque, no lugar delas,
eles tinham os bons costumes escritos dentro dos peitos vivos, e não nos mortos pergaminhos.

9. Poggio Bracciolini, um dos mais conceituados juristas italianos do seu tempo (1380-
1459), fazia das leis o pior juízo, parecido com a opinião de muitos brasileiros de hoje sobre elas:
somente a plebe vil e o povinho, os miúdos, devem ser obrigados a observar as leis. Os homens de
bem e austeros, os de classe superior e os sensatos não precisam de leis. Quanto aos graúdos e
fortes, sabemos que eles se recusam a seguir o que as leis ordenam e até chegam a zombar delas,
pois pensam que foram feitas só para os fracos, os mercenários, os miseráveis, os preguiçosos, para
todos que são pobres carentes de quaisquer recursos. Todas as ações ilustres e memoráveis nasce-
ram da injustiça e da violência. Em suma: nasceram da transgressão das leis.

Os jurisconsultos franceses assim traduziram o pensamento do ilustre Bracciolino:

Seule la vile plèhe et ia populace doivent être liées par des bis. Les liens du droit n 'existent
que pour elbes. Les hommes graves, avisés, modérés n 'ont pas hesoins de bois. Quant aia
forís, iis repoussent et brisent les bis, qui sont apropriées auxfaibles, aia mercenaires, ata
misérables, aia paresseux, à ceia qui sont sons ressources. Toutes les actions iblustres et
niélflOrables som nées de 1 'injustice et de la violence, en somme de Ia transgression des bis.

Como é dura esta verdade!!!

10. Antes, no século XIII, Tomás de Aquino (1227-1274), considerado o homem mais
sábio e o mais profundo teólogo da sua época, ensinava que a lei é uma regra do justo e do injusto,
que manda aquelas coisas que se devem fazer; e que contradiz o contrário.

11. Além de todos os sérios juízos sobre as leis, já conhecidos pelo prezado leitor, há estes
outros que merecem atenção:

a) De Daniel Lesueur:

La boi, 1 'unique boi, farouche, mexo rabie
Qui régit toutprogrès, c'est Ia loi duplusfort.
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b) De José Hemández:

A lei é feita para todos, mas o pobre é quem agüenta o peso dela.

c) De Somerset Maugham:

Na sua luta contra o indivíduo, a sociedade
dispõe de três armas: a lei, a opinião pública
e a consciência.

mente no íntimo da nossa alma como a voz dos sinos repercute sonoramente em nossas montanhas
na manhã bonita de cada dia da primavera. Lei que tem a sua força na sua doçura, que satisfaz uma
necessidade sem impor qualquer jugo, e que alia à severidade de um preceito o atrativo de uma
virtude e o encanto da felicidade. Lei que pede à fortaleza socorro para os fracos; à ciência, luz para
os ignorantes; e à piedade, consolo para quem padece de sofrimentos. Lei que a todos diz: Amai-vos
uns aos outros, e que a cada um de nós recomenda: Ama teu semelhante como a ti mesmo, fazendo
por ele tudo que gostarias que ele fizesse por ti. Se lhe falta o necessário, dá-lhe um pouco do teu
supérfluo, abre-lhe a tua mão e, depois, abre-lhe, também, o teu coração.

d) De Tomaso Campaneila (1568-1639):

A maior ação mágica do homem consiste em fazer leis.

e) De Vassili Kapnist (1783-1852):

As leis nos são sagradas, mas quem tem o dever de pô-las em execução não tem pressa
nem urgência.

1) De Plutarco, biógrafo e moralista, nascido no ano 48 depois de Cristo, em Queronésia,
na Beócia, de que Tebas foi capital. Veio a Roma quando Domiciano era imperador e, ali, deu aulas
de Filosofia com grande sucesso. Voltando para a Grécia, foi arconte e sacerdote de Apoio.

Presume-se que ele morreu muito velho. Escreveu Vidas Paralelas de Homens Ilustres e
diversos tratados de Política, de História e de Moral (Moralia):

Os tempos das armas não são propícios à elaboração de leis justas e honestas, dignas de
serem observadas.

g) Foi com notável repugnância que Bismarck, estadista prussiano, afirmou:

Leis são como salsichas. É melhor não ver como elas são fritas.

h) Observando como a Justiça e a sociedade foram vítimas de um escárnio, um deboche,
no caso do processo que envolvia fraudes de 300 milhões de dólares na Previdência Social, Luís
Roberto do Nascimento e Silva, professor de Direito Tributário, viu que as penas foram tecnica-
mente adequadas. Entretanto foram descaracterizadas pela Lei de Execuções Penais, aprovada em
1984 pelo Congresso Nacional. Graças a estalei, os bem-aventurados 18 ladrões que assaltaram os
cofres da Previdência, todos condenados, brevemente estarão na Europa ou nos Estados Unidos
gastando o dinheirão roubado, rindo de todos nós e da Justiça brasileira, porque, para eles, o crime
compensou. Do citado professor este protesto:

Nenhuma lei pode ir contra a Justiça.

Entre as leis que foram postas em vigor neste mundo, existe uma que é a mais simples e a
mais clara de todas e que resume todas as outras porque as supõe e as completa. Para ser posta em
prática, ela não exige qualquer esforço ou sacrifício, visto que só impõe o que a gente sente, e
obriga como dever aquilo que constitui um prazer. Lei que é a voz de Deus repercutindo agradavel-

Esta lei tão simples, tão clara e tão suave, que cimenta entre nós a concórdia e a paz, a
alegria e a união, é a Lei da Caridade em que aparece o Cristianismo todo inteiro, com a sua razão
de ser, com seu principal objetivo, com a sua alma e com a sua vida.

Lei Real, lex regalis, que o próprio Jesus Cristo nos deu: Hoc estpraeceptum meum. No
momento maior de sua vida terrena, na sua hora predileta: venit hora eius. Era noite no relógio do
mundo, mas era meio-dia no relógio do amor. O relógio do mundo é o que se regula pelo movimen-
to da Terra. E o relógio do amor é o que se regula pelos movimentos do pêndulo do coração. Neste,
os minutos se medem pelos afetos; e as horas, pelas finezas. Era noite no relógio do mundo porque
fazia algum tempo que o sol se apagara no ocaso e que as estrelas brilhavam lá no céu. E era meio-
dia no relógio do amor porque o Coração de Jesus estava no zênite, no auge da sua bondade.

Lei nova e divina no seu autor, no seu objeto e no seu modelo de observância. No seu
autor, porque foi Jesus Cristo quem a fez. No seu objeto, porque é Deus a quem nós amamos na
pessoa do próximo, que é qualquer homem: proximus hominis, omnis homo. As vezes este próximo
está diante de nós, ao alcance de nossas mãos. Mas, na maioria das vezes, ele pode estar nas extre-
midades da Terra, nos confins do mundo. E no seu modelo de observância, porque devemos amar o
próximo como Cristo nos amou: Diligite invicem sicut et ego dilexi vos.

Lei nova e divina cujo duplo objeto, Deus e o homem, é a origem de todas as obrigações
morais, o fundamento de todos os preceitos, assim os civis como os religiosos, conforme a doutrina
de Santo Tomás de Aquino: Moralis in praeceptis charitatisfundatur.

O jurisconsulto francês Domat, famoso por sua ciência e sua cultura, mostra, através de
deduções lógicas, como do amor a Deus e do amor ao próximo derivam todas as leis sob as quais
repousam os direitos e os deveres de cada pessoa e a inviolabilidade dos contratos. Mostra, tam-
bém, que os mandamentos da lei de Deus são as mais perfeitas regras da nossa vida, são a balança
da consciência.

Lex lux: a lei de Deus é luz. E, também, verdade: Lei tua ventas. Não pode deixar de
convencer os entendimentos. Se qualquer congresso de deputados e senadores pudesse fazer lei
igual ou semelhante, esta só serviria para a República deles. Se a lei da Caridade, objeto de nossa
reflexão, serve para todo o mundo e para todos os séculos é porque o Eterno Senhor do Mundo foi
quem a fez.

Somos políticos. Fomos eleitos para o permanente trabalho a favor da promoção do bem
comum durável. Vale dizer: a favor do bem-estar do povo mineiro que, na sua maioria, vive esque-
cido na quase totalidade dos municípios, abismado numa existência vegetativa, sem saúde, sem
instrução, sem higiene, sem água potável bem tratada, sem o mais mínimo conforto.

Cada um de nós foi mandado para esta Assembléia Legislativa não para cuidar de si mes-
mo ou de fortalecer o partido político a que pertence, mas para bem servir o povo que o elegeu e
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precisa de viverem estado de felicidade: Eligitur non ut sui ipsius curam habeat, sed ul per ipsum,
qui eum elegerunt infelicitate vivant.

Pela soberana vontade popular manifestada nas urnas das eleições, fomos constituídos
representantes de Lodos os municípios em cuja maioria a lavoura está condenada a um geral enfra-
quecimento econômico, numa profunda caquexia, e em que o comércio pouco desenvolvido e a
pequena indústria vivem no mais lastimoso raquitismo, curtindo a maior amargura e o mais estúpi-
do vilipêndio. Em muitos de tais municípios, milhares e mais milhares de crianças estão sem esco-
las para o ensino primário, e numerosíssimos jovens se encontram privados de estudos secundários
que os habilitem para o ensino profissional e para o ingresso nos cursos superiores. Neles não se
notam alguma assistência à maternidade e à infância, nem a existência de hospitais para a cura das
enfermidades que fazem muitas vítimas, nem postos de higiene e de saúde para o combate às
endemias rurais, nem qualquer manifestação de humanismo cristão pelas autoridades do governo
que tem o dever de assegurar a todos os indivíduos uma vida digna de ser vivida.

Em 1949, um dos maiores economistas europeus, o grego Angelos Angelopoulos, gritou
que 1 'Etat est chargé de la supression de la misère. E chamou a atenção dos governantes para estas
verdades:

1. L 'objectif général de 1 'État nouveau est un objec4f social, un objectzf qui, se basant sur
Uni écononie de paix, tend à assurer à Ia communauté le bien-être, Ia prosperité sociale.
2. Les buts principau.x de notre épo que som' le progrès économique et la realisation du
bien-être social.

Se teço estas considerações é porque estou convencido de que a mencionada Lei da Cari-
dade pode e deve ser posta em prática pelos bons políticos cuja boa ação política consiste em
promover o bem comum durável, o bem humano da comunidade. Quem trabalha para tal promoção
está trabalhando no Reino de Deus.

Permito-me afirmar que, conforme o ensinamento da Igreja Católica, o bem comum não
consiste na comodidade material, porque o homem não vive só de pão. Trata-se do desenvolvimen-
to integral do homem, tanto o material e o moral quanto o espiritual e o intelectual.

A Filosofia do Bem Comum foi ensinada por Santo Tomás de Aquino, na sua Ethica: Finis
Politicae est humanum bonum, id est optimum in rebus humanis. O bem comum, por ser humano,
está destinado, por essência, ao serviço da pessoa humana, da conservação dela, de seu desenvolvi-
mento integral e do seu aperfeiçoamento.

Neste século XX que está terminando, os papas têm ensinado mais que muitos presunço-
sos sociólogos e cientistas políticos: O bem comum concerne à vida material, intelectual e religio-
sa do homem (Pio XII), concerne ao homem integral, com suas necessidades espirituais e materi-
ais (João XXIII). Antes, Leão XIII declarou na encíclica Immortale Dei:

Em geral, não querer tomar parte alguma na vida pública seria tão repreensível como
não querer prestar ajuda alguma à promoção do bem comum.

É de católicos a maioria dos representantes do povo nesta Assembléia Legislativa, como
de católicos é a quase totalidade dos eleitores mineiros cujos votos sagraram nas umas a vitória de
cada um de nós.

*

Nascemos numa pátria abençoada em que o fermento cristão ainda atua decisivamente na
vida de nossas famílias, na educação da juventude, nos destinos da cultura e da ação social.

Somos, também, governo, juntos com aqueles cidadãos que compõem o Poder Executivo
e o Poder Judiciário em nosso Estado.

A única razão de ser dos Três Poderes está na prestação de bons serviços ao povo, que é
fonte de nosso mandato.

Membros do Poder Legislativo, devemos fazer o possível e o impossível para que qual-
quer lei aqui elaborada seja um preceito da razão ditado para o bem comum. Não sendo assim, ela
perde a sua natureza própria e deixa de obrigar. E seja conforme a Lei de Deus.

Vem a propósito aquela advertência do famoso jesuíta Padre Antônio Vieira:

Se for conforme a Lei de Deus, aprove-se, confirme-se, decrete-se e execute-se. Mas se
contiver coisa alguma contra Deus e a sua Lei, reprove-se, deteste-se, abomine-se.

Nesta oportunidade, posso perguntar: quais são mesmo os problemas políticos cujas solu-
ções não dependem de ser observada a Lei da Caridade que Jesus Cristo nos deu: Mandatum novum
do vobis? Creio serem todos que mais atormentam os brasileiros

a) que estão sem terra para o seu amanho e para a produção dos alimentos indispensáveis
à conservação da vida;

b) que se encontram sem saúde, sem roupa, sem pão e sem teto;
e) que se sentem inseguros e vivem intranqüilos com a generalizada perturbação da ordem

pública;
d) sem qualquer recurso a fim de ser enfrentado o alto custo de vida, atolados na mais

impressionante miséria que está abrindo largas fendas morais na alma de muita gente boa. O mais
grave não é a miséria da pobreza abandonada, é a inconsciência dos bem instalados na sociedade,
mergulhados em todos os prazeres;

e) sem o merecido e justo salário ou sem emprego e sem trabalho, que é o meio universal
de ocorrerem as necessidades da vida;

1') que estão vendo o tempo passar sem que possam ver a desejada harmonia entre o capital
e o trabalho, a qual, no plano econômico-social, é o único meio verdadeiramente eficaz de evitar a
ditadura do proletariado, cuja atividade maior consiste em promover, orientar e dirigir greves cri-
minosas;

g) que não recebem a instrução nem a educação para o desenvolvimento da mínima parce-
la do divino que há no homem, como propunha Pestalozzi, e para aumentar a principal força motriz
da riqueza nacional, do crescimento econômico do Brasil;

h) sem qualquer propriedade, principalmente da casa própria, tendo anexa uma área para
o cultivo de hortaliças (verduras e legumes), formando a periferia extrínseca da personalidade;

1) sem uma estrutura econômico-social que proporcione ao maior número de homens uma
vida plenamente humana, sem a revolta causada pelas estruturas iníquas.

- Devemos estar atentos a esta realidade porque a consciência dos pobres está sendo des-
pertada para a tomada de posições imprevistas e inquietadoras, e a era da passividade das massas
está em declínio por motivo de uma pequena fração de nosso povo ter demais, tornando impossí-
vel a resignação daqueles que têm fome. Até as massas rurais já começaram a despertar de seu
demorado sono.
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De nossa obrigação é manifestar o máximo interesse pela promoção humana nas mais
deserdadas camadas da população de Minas Gerais. Nesta obra de elevado sentido patriótico está a
base de uma civilização solidária. Não podemos desviar os olhos nem a atenção dos problemas que
afligem a maioria dos nossos coestaduanos. Devemos ter sempre na memória o mandamento de
Cristo: Amai-vos uns aos outros, esforçando-nos para que os jovens e os adultos valham mais e
sejam mais.

O exame histórico da questão social inculca que há uma só maneira de resolver os grandes
problemas dela: a maneira cristã, porque a Lei de Cristo é de alcance universal. A Política que
praticamente esquece esta Lei, a si própria se condena ao mais dramático insucesso.

E verdade: a ação social de qualquer governante sem formação cristã, destituída de cris-
tianismo, da imprescindível seiva evangélica, está condenada ao mais retumbante fracasso.

Capítulo 9

A ESTRÉIA NA TRIBUNA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

No dia 15 de fevereiro de 1955, o Padre José Antônio, Vigário da Paróquia de ltaobim,
fora, rude e impiedosamente, atacado pelo Deputado Waldomiro Lobo (PTB), no plenário da As-
sembléia, diante de numerosas pessoas que assistiam aos nossos trabalhos.

O Padre, vítima dos furiosos ataques, achava-se presente na Casa. E, humilhado, chegou
às lágrimas, ouvindo as agressivas palavras que lhe eram dirigidas.

Imediatamente requeri a inscrição para, no dia seguinte, defender o mencionado sacerdote.
Assim, de maneira quase inesperada, foi que subi à tribuna para pronunciar o primeiro

discurso na Assembléia Legislativa do meu Estado.

Algumas horas depois, o deputado Teófilo Pires, do PR, lia, na Rádio Guarani, mais uma
de suas apreciadas crônicas, a de número 1.283.

Com surpresa foi que a escutei, visto que não esperava tal homenagem deveras espontânea:

Rádio Guarani - 16 de fevereiro de 1955 n. 1.283

O NOME DODIA

Teófilo Pires

A Assembléia Legislativa viveu, hoje, um grande dia parlamentar. E o ponto alto,
altíssimo, dessa sessão que, acreditamos, ficará memorável, residiu no discurso do de-
putado Padre Pedro Maciel Vidigal. A propósito das denúncias ontem formuladas pelo
deputado Waidomiro Lobo, sobre a entrevista do Vigário de Jtaobim, Padre José Antô-
nio, à Tribuna da Imprensa, o colega de batina deste articulou uma oração em que
espontanearam cultura, eloqüência, domínio da tribuna e, acima de tudo, independên-
cia de atitude e de falar
Ao contrário dos bate-bocas inconseqüentes, que não convencem e gastam o precioso
tempo do parlamentar mineiro, o sacerdote-deputado sustentou com o deputado denunci-
ante e com os representantes da minoria um debate em que deu aulas de dignidade, de
respeito ao mandato e de acatamento à verdade.
Entre a verdade e o escândalo, disse S. Exa., a certa altura do seu discurso, a verdade! E,
embora representante do PSD, embora pessedista apaixonado desde a camada mais fina
da epiderme até a medula dos ossos, S. Exa. teve independência e coragem bastante para,
no aceso dos debates, criticar as ações e a conduta de dois altos auxiliares do Governo
Estadual. Referiu-se, especificamente, aos atuais Secretários do Interior e Chefe de Polí-
cia, negando-lhes qualidades para os postos que lhes foram entregues pelo Governo do
Estado e afirmando mesmo que se impunha a sua substituição por elementos mais capa-
zes, mais ponderados e sagazes.
E bem de se perguntar: quando, nos últimos anos de vida parlamentar; alguém assistiu a
um deputado da maioria tecer considerações tão francas e altivas e hostis à conduta de
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homens públicos da situação? Não temos memória de nenhum fato igual. Ésignficativo,
sem dúvida, o episódio. Significativo pelo que encerra de afirmação de uma nova menta-
lidade independente, combativa e justiceira, amiga da verdade ainda que á custa de con-
fissão de culpa. Seria de todo lamentável se a Assembléia continuasse, como vinha sendo,
um departamento onde ninguém tivesse voz nem personalidade, nem direitos de pensar
com a própria cabeça, exceto a oposição!
Embora integrando a bancada majoritária, o deputado governista nem por isso deixa de
ser um representante do povo para se tomar porta-voz do Executivo. A justiça, afiscaliza-
ção, a limpeza, devem começar dentro de casa para, depois, se estenderem para fora. A
própria oposição, percebendo a honestidade de propósitos dos deputados situacionistas,
há de comedir o sistemático combate ao governo, que acaba sendo uma permanente anu-
lação da produtividade do Legislativo.
Foram momentos de grandeza os que proporcionou, da tribuna da Assembléia, na tarde
de hoje, embora, com a saúde combalida, o deputado Padre Vidigal. Que a semente en-
contre seguidores são os nossos votos numa hora em que o Legislativo precisa ser mais
cioso de sua posição, de seu papel, de seus deveres, abstendo-se de mercadejar; pelo prato
de lentilhas de uma nomeação de delegado do interior a independência, a coragem cívica
e o destemor dos autênticos representantes do povo.
Aos aplausos que recebeu, aos abraços que lhe foram dados, juntamos as nossas homena-
gens ao ilustre estreante de hoje quando pronunciamos, em frente a este microfone, o seu
nome: Deputado Padre Pedro Maciel Vidigal, o nome do dia!

*

No dia seguinte, quinta-feira, o Diário de Minas publicava o seguinte comentário, feito
pelo seu repórter credenciado na Assembléia:

Palácio da Inconficência

QUEBRADA A MONOTONIA DA ASSEMBLÉIA COMA ESTRÉIA DO PADRE VIDIGAL

Enérgico e incisivo, o parlamentar pessedista dominou o plenário - Tema de sua oração:
Defesa de um sacerdote acusado - Declara o representante de Nova Era ser um pessedista
desde a superfície da epiderme até a medula dos ossos.

Ao ocupar; ontem, a tribuna da Assembléia Legislativa, para se pronunciar a respeito das
acusações feitas pelo Sr Waldomiro Lobo ao Vigário de Itaobim, autor de declarações a
um vespertino carioca contra o Governo de Minas, o Padre Pedro Vidigalpronundou um
discurso que teve a mais funda repercussão naquela Casa pela oportunidade e firmeza
dos conceitos que emitiu e pela decisão com que abordou as questões, além da eloqüência
vibrante do orador
Começou por dizer que ali não representava a Igreja Católica, porque ela está fora e
acima dos partidos. Nem representava o Clero, porque este não constitui uma agremiação
política. E, ainda, que não havia sido conduzido ao parlamento estadual pelo apoio elei-
toral do Clero. 'Faço política' - acrescentou - 'sob a bandeira do PSD, e pessedista sou
desde a superfície da epiderme até a medula dos ossos'.
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O PADRE EA POLÍTICA

Discorrendo sobre a política como um departamento da moral, explicou-lhe os funda-
mentos filosóficos e teológicos, para asseverar que fica bem ao padre fazer apolítica, que
consiste em promover o bem comum.
Acentuou, a seguir; que a política, em sua vida, é um acidente, porque acima de tudo é padre,
exaltando, ainda, a dignidade sacerdotal como a maior que existe no âmbito temporal.

IMPENSADO, INDELICADO E INFELIZ

Entrou, então, no assunto que o levara propriamente à tribuna: as acusações assacadas
pelo deputado Waldomiro Lobo contra o Padre José Antônio, de Itaobim. Repeliu, por
impensadas, indelicadas e infelizes, as palavras com que o representante trabalhista se
referiu àquele padre, 'cujo sacerdócio'— ressaltou - 'éo mesmo do Arcebispo Dom Cabral
ou do Santo Padre, porque é o mesmo de Nosso Senhor'.

Após aludir aos depoimentos dos Deputados João de Almeida e Otelino Sol favoráveis ao
Padre José Antônio, afirmou o Padre Vidigal que o Sr Waldomiro Lobo se esqueceu de que
é representante do povo mineiro, tão católico, e que sempre viu e sempre há de ver no
padre o representante de Cristo na terra. 'Não se lembrou'—prosseguiu - de que é brasi-
leiro, e de que o Brasil tem uma dívida de gratidão para com o padre, colaborador abne-
gado da grandeza moral e material da Pátria'.

PATRIOTISMO DOS PADRES

No momento em que afirmava ser o Clero digno de estima, de respeito e de gratidão, o Sr
Waidomiro Lobo dirigiu-se à tribuna e solicitou wn aparte ao orador O Padre Vidigal ne-
gou-se a atender; frisando que, no momento, não seria possível dialogar com o representan-
te petebista. 'Prefiro que V Exa.'—juntou - 'dialogue com sua própria consciência'.
Continuando, o Padre Vidigal observou que há mais patriotismo no dedo mínimo de mui-
tos padres do que em muitos indivíduos que se presumem patriotas de corpo inteiro.
Retornando aos ataques do Sr Waldomiro Lobo ao pároco de Itaobim, disse que ali se
encontrava para juntar o seu protesto ao que havia abafado as palavras do parlamentar
trabalhista, na oportunidade em que acusava aquele sacerdote.

MAGOOU A IGREJA

Dirigiu-se, então, ao Sr. Waldomiro Lobo, fazendo-lhe um apelo para que não repetisse a
atitude com que afrontou a majestade da tribuna da Assembléia, que feriu a susceptibili-
dade do povo e magoou a Igreja, atingida na pessoa de um de seus padres.
As suas últimas palavras acrescentou: 'Um de seus padres, o qual, certamente arrependi-
do de ter falado mentiras à 'Tribuna da lmprensa',jà passou a esponja nas injúrias sofri-
das e nas amarguras que ontem padeceu e que está padecendo, e está certamente pedindo
para o agressor as bênçãos de Deus, de que ele é sacerdote' 'iii aeternum'.
Justificando essa assertiva, o Padre Pedro Vidigal assinalou o grande respeito do Gover-
nador Juscelino Kubitschek pela dignidade da pessoa humana, frisando que o Chefe do
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Governo seria incapaz de patrocinar um ato de violência. Invocou em abono de suas
palavras o testemunho eloqüente dado pelos Arcebispos de Diamantina (entrevista de
Dom Serafim ao 'Diário de Minas') e de Belo Horizonte, sobre a conduta do Sr Juscelino
Kubitschek, na chefia do Executivo de Minas.
Ponderou, ainda, que, com aquela sua atitude, o Sr Waidomiro Lobo somente conseguira
alegrar os anticlericais e estimular os comunistas de Medina, e que, procedendo como
procedeu, o parlamentar petebista prejudicou a si próprio.

MENTIRA DA 'TRIBUNA DA IMPRENSA'

Terminado o principal de seu discurso, o Padre Vidigal passou a conceder apartes ao
Waldomiro Lobo que, de início, afirmou ter a consciência tranqüila, declarando, a seguir;
que jamais ficaria contra a Igreja.
Depois, o aparteante indagou do orador se acreditava que o Governador Juscelino
Kubitschek tivesse prestigiado elemento ligado aos comunistas de Medina, conforme afir-
mara ao vespertino carioca o Padre José Antônio. A indagação, o Padre Vidigal respon-
deu: 'E mentira da Tribuna da Imprensa'. A seguir; manifestou a sua convicção de que as
declarações do padre não foram fielmente reproduzidas por aquele órgão de oposição.
'E se as palavras transcritas pelo jornal forem realmente do Padre, que acha V Eia.
perguntou, de novo, o Sr Waldomiro Lobo.
'Nesse caso, o Padre José Antônio estaria com a consciência onerada'.
Em seguida, o Sr Eduardo Lucas, aparteando o orador; fez-lhe um pedido para que soli-
citasse à Assembléia um protesto contra as infâmias que a 'Tribuna da Imprensa' pusera
na boca do vigário de Jtaobim, com que o Padre Vidigal se manifestou de pleno acordo.

RESPONSABILIDADES

Intervindo, também, nos debates, o Sr DnarMendes salientou que em sua região eleitoral
ainda não ocorreu um só caso de arbitrariedade, durante a gestão do Sr. Juscelino
Kubitschek. Mas podia apontar algumas em outras zonas, citando Iapu, onde, com o ex-
deputado Carlos Megale, assistiu a violências de que se queixava o Padre José Antônio à
omissão do governo nas providências solicitadas.
Instado pelo Padre Vidigal, porém, o Sr Dnar Mendes afirmou não acreditar que o gover-
nador tenha patrocinado aqueles atos, pelos quais responsabilizou o chefe pessedista
Antônio Cacique.
Apreciando a primeira intervenção do Sr Dnar Mendes, o parlamentar de Nova Era asse-
verou que também o PSD tinha muito que se queixar do Secretário do Interior e do Chefe
de Polícia, autoridades que considerou-as inepta para os cargos que ocupam. 'Somente a
elas'— aditou - 'podemos debitar a responsabilidade por aqueles acontecimentos, e seria
uma felicidade para o governo do Sr. Juscelino Kubitschek se aquelas autoridades fossem
dispensadas dos cargos que exercem indignamente'.

PATIFARIAS DO GOVERNO PASSADO

Ao término dessas palavras do Padre Vidigal, o Sr Dnar Mendes aparteou para dizer que,
então, o Sr. Juscelino Kubitschek também era culpado, porque os cargos, contra cujos
titulares o orador se colocava, são de confiança do chefe do Executivo.

A ESTRÉIA NA TRIBUNA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

'Se assimfosse' - respondeu o representante pessedista - 'teríamos que responsabilizar o
Sr Mílton Campos por todas as patifarias verificadas em seu governo'.
Indo também para a arena das discussões, o deputado Renato Azeredo afirmou que o Sr
Dnar Mendes bem sabe que o Sr Juscelino Kubitschek não encampa, não autoriza violên-
cias. E mencionou ofato de que, em 48 horas, na oposição, o Sr Dnar Mendes conseguiu
do governador a retirada de um sargento de Rio Pomba, contra a vontade do deputado
Ultimo de Carvalho, representante pessedista daquele município.
Outro aparte foi dado pelo Sr Aécio Cunha, que concordou com o Padre Vidigal no tocan-
te à posição do Secretário do interior; mas defendeu o Chefe de Polícia que, no caso de
Medina, sempre fora favorável ao Padre José Antônio.
A essa altura, o Padre Vidigal deixou a tribuna, não atendendo a outros pedidos de apartes.

*
Do observador que, rio Diário de Minas, subscrevia a coluna Tic-Tacs Políticos com o

pseudônimo de Cuco, estas palavras:

Foi muito apreciada a estréia dos dois sacerdores eleitos para a Assembléia Legislativa.
Cônego Pacheco impressionou pela ponderação que coloca nas suas palavras e atitudes,
tomando-se uma voz de equilíbrio dentro do parlamento mineiro.
O Padre Vidigal confirmou a sua fama de orador de largos recursos, impondo-se pela
franqueza com que se define em face dos problemas e pela coragem com que enfrenta em
situações.
Em resumo: 'um padre macho, conforme observou o Sr. José Cabral'.

No dia 24 de fevereiro do mesmo ano a Tribunal da Imprensa (n. 1.568 - página 3),
editada no Rio de Janeiro, publicava:

'A DIGNIDADE SACERDOTAL ÉA MAJOR QUE EXISTE NA TERRA'

O Padre Vidigal, deputado à Assembléia de Minas, defende o Padre José Antônio dos
ataques de Waldomiro Lobo, deputado juscelinista.

Belo Horizonte (Do Correspondente) - 'Aqui não represento a Igreja Católica, porque a
Igreja Católica está fora e acima dos partidos, e esta Casa é de representantes do povo,
pertencentes a diversos partidos políticos. Nem represento o Clero, poiso Clero não cons-
titui um partido e nem vim para aqui conduzido pelo apoio do Clero'- assim iniciou seu
discurso o Deputado-Padre Pedro Vidigal na Assembléia Mineira, defendendo o Padre
José Antônio, Vigário de Itaobim, difamado pelo deputado juscelinista Waldomiro Lobo.

Continuando:

'Sou um padre que faz política sob a bandeira do PSD. Sou um padre que faz política, a
boa política, conforme é tradição do meu partido, essa política que consiste em promover
o bem público. E quando o político, acima de tudo, procura fazer o seu trabalho no senti-
do de promover o bem público, então, é que a Política é a mais alta das ciências, depois da
Teologia, e a ação política torna-se um apostolado. E este apostolado só perde em impor-
tância para o apostolado religioso'.

A ESTRÉIA NA TRIBUNA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
	 115



Sincuroimigo do Deputado Padre \ idigal, anugo Pu ods luras, u L)eputado ebastiao Patrus fez eloquente discurso
saudando o colega e companheiro de lutas inesquecIveis, no banquete a ele oferecido pelas famIlias de Nova Era por
motivo de suas Bodas de Prata Sacerdotais.

A esquerda do orador está o empresário Joao Coutinho.

() Deputudo Josd Rairnundo esteve em Nova Era-MG quando
os católicos da cidade prestaram homenagens ao Deputado
Padre Vidigal por motivo da celebracào de suas Bodas de
Prata Sacerdotais.

O Deputado José Rairnundo conversa corn algumas pessoas
presentes as mencionadas homenagens. Entre elas estavam
representantes da Companhia Siderrgica Belgo-Mineira.

PEDRO MACIEL VIDIGAL

POLITICA E MORAL

'A PolItica é urn departamento da Moral'—frisou o Padre Vidigal. 'E assim como nao Ii
Moral sein Deus, tambérn nao ha e nao pode haver PolItica sern Teologia.
Fica bern, fica muito bern no padre fazer esta polItica, que consiste ern promover o bt
comurn. S. S. o Papa Pio XII disse: Depois da Açao Católica, a Acão PolItica é a mat
importante.
Mais adiante, disse: 'Os que conhecem o que é mesmo ser padre sabem que a dignidade
sacerdotal é a major que existe na terra. Tanto é grande essa dignidade sacerdotal que
Napoleão chegou a dizer: Eu acho opadre maispoderoso do que eu, porque reino sobre
a matéria, e opadre reina sobre o espIrito. Tanto essa dignidade é grande que o rei Boleslau
se recusava a sentar-se diante de urn sacerdote'.

RE VOLTA DA

Eis a razão '- disse a Padre Vidigal - 'par que esta Assembleiaficoujustainente revolta-
da corn as palavras impensadas, indelicadas e infelizes corn que o deputado Waldorniro
Lobo se referiu ao Padre José Antonio, cujo sacerdócio é a mesmo de D. Antonio dos
Santos Cabral, é o mesmo sacerdócio do Papa Pio XII, porque é o próprio sacerdócio de
Nosso Senhor Jesus Cristo.
Waldorniro Lobo esqueceu-se de que é representante aqui desse povo mineiro tao católi-
co, que sempre viu e sempre haverá de ver no padre, antes de tudo e acima de tudo, a
representante de Deus'.

Mais adiante, frisou o orador:

'Não se lernbrou o Deputado Waldorniro Lobo de que é brasileiro e de que o Brasil tern
uma dIvida insaldável corn o Clero, colaborador esquecido de todas as grandezas rnateri-
ais e inorais da nossa pátria. Esta, a verdade que todos os historiadores atestarn, verdade
que levou Calógeras a afirmar que sem o padre é inexplicável a nossa história; verdade
que levou o grande e insuspeito Capistrano de Abreu a ensinar que a História do Brasil
está vestida de batina'.

REP ULSA UNANIME

'Ha mais patriotismo na ponta do dedo rnindinho de rnuitos padres do que em muitos
indivIduos que se presumem patriotas de corpo inteiro. Estou certo ' - acentuou - 'que o
Deputado Waldorniro Lobo, cuja instrução religiosa não nos parece grande, deixou-se
levarpela paixão da causa que abraçou e que o trouxe a tribuna, e caiu no desespero, na
deselegOncia de palavras condenáveis e de gestos injustficáveis, palavras que, por isso
rnesrno, rnerecerarn a repulsa unOniine dos deputados e de outras pessoas presentes'.

Depois de dizer que a atitude do deputadojuscelinista afrontou a rnajestade da tribuna,
feriu a sensibilidade do povo mineiro e ma goou a Igreja, atingida em urn de seus pa-
dres, frisou:

'0 Deputado Waldorniro conseguiu urna coisa: alegrar as anticlericais e pOr o arraial
co/nun ista de Medina ernbandeirado em arco. A indignacao universal contra o cornunis-
mo é urna homnena gem a moral'.
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o Deputado José Raimundo pronunciou aplaudido dscurso saudando 0 Deputado Padre VidigaL a prupdsito da lestiva
comemoraçáo de suas Bodas de Prata Sacerdotais, em Nova Era-MG.

o Deputado Jose Raimundo, Presidente do IAPI, e.	 ui ,	 de urna agéncia do Instituto,
na cidade de Coronel Fabriciano-MG.

CapItulo 10

PEQUENA GALERIA DE RETRATOS

Do meu agrado seria focalizar em muitas plginas deste livro a maioria daqueles deputados
que, entre 1955 e 1959, prestaram bons serviços ao Estado na Assembléia Legislativa de Minas
Gerais. Assim, tentaria fazer que os prezados leitores, hoje, mirassem e admirassem as virtudes e os
defeitos que os haviam distinguido.

Essa empresa gigantesca, porém, superaria a minha possibilidade de apresentar uma
rara coleçao de estátuas e de retratos capaz de encher muitos volumes de estudos biográficos
ou descritivos.

Se eu dispusesse de mais espaço e mais tempo, em tal coleçao de quadros figurariam as
fotografias de muitos representantes do povo mineiro.

Alguns apareceriam raciocinando conforme a lOgica pura, afinadinhos de juIzo, obedien-
tes a razão. E outros se entregando a rnaledicência com cegueira de namorados.

Dominados por paixoes terrIveis, aqueles atiçavam incêndios que so ruInas e devastaçao
produziam. E aqueles outros arrastavam pelos corredores e pelo plenário da Casa a moleza da sua
i nérci a.

Uns passavam o tempo do seu mandato demoradamente demonstrando o que era evidente,
explicando o que era óbvio, estendendo-se em todas as espécies de lugares-comuns. E outros, quando
subiam a tribuna, faziam que as suas palavras estalassem nos ouvidos do auditório como martela-
das sobre barras de ferro numa bigorna.

Sem muitos recursos oratorios, uns borboleteavam de assunto em assunto. E, parecendo
niudos de nascença, outros mostravam, contra a vontade, que o posto pleiteado e conseguido a
Juras penas ihe ficava tao mal como urn selim ou urna cangaiha num garrote preguiçoso.

Sinceros nos seus vIcios, alguns se revelavam tais quais eram e sO iludiam quem gostasse
de ser iludido. Mas outros sabiam mentir tao bern que se Ihes tornava impossIvel corrigir-se, pois a
mentira era sua ünica força. Meihor seria dizer: era a sua fraqueza.

Nos discursos e nos apartes, alguns faziam questao de aparecer em calorosos debates como
adversários irredutIveis do cornunismo materialista e ateu que, trinta anos depois, ficou reduzido a
grotesco farrapo de urn sistema que naufragou e, neste final do século XX, começa a ficar fossilizado
para, no início do terceiro milênio, figurar na paleontologia polItica. E outros, sem nenhuns intuitos de
ostentaçao ou de notoriedade, alardeavam que nao dispunham de tempo a perder corn aborrecidas
questoes miüdas, mas tinham fibra e estrutura intelectual para a luta em defesa de princIpios cristãos
que sempre foram e continuam sendo pilares da democracia, dajustiça social e da propriedade priva-
da, que confere direitos e deveres relacionados corn a prornoção do bern comum.

Cheios de aguda modernidade, uns mostravarn que, na natureza, nada ha mais fecundo
que a inteligência. E outros, picados por curiosidades espirituais, nunca sentiram qualquer espécie
de delIrio que ihes desvairasse a consciência.

Se procurássernos as chaves das sucessivas vitórias de alguns, irIarnos encontrá-las na
incansável capacidade de trabaiho por eles revelada. Outros, dedicados a sérias atividades, se des-
tacaram na agricultura e na pecuária em suas fazendas bern administradas.

Entre eles, alguns, antes de serem eleitos deputados, já se aplicavam aos estudos da Eco-
nornia PolItica e da Ciéncia das Finanças Püblicas, das Ciências JurIdicas e Sociais e da Medicina
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e eram doutores nelas todas. E outros já praticavam aquela religião florida do trabalho alegre e
patriótico de instruir e de educar menores, adolescentes e jovens, objetivando a formação de ho-
mens de fibra e de alta envergadura moral com a firmeza do caráter, a integridade da consciência, o
domínio da vontade, a humanidade dos sentimentos, o amor à liberdade.

Tarefa difícil me seria traçar o perfil de cada meu contemporâneo na Assembléia. Só con-
segui fazer os retratos literários de dez representantes do povo mineiro. E aqui os apresento ao
estimado leitor, pedindo-lhe desculpar-me as imperfeições do trabalho, que poderia ser melhor.

[IXt1ILII&

Foi Deus servido de favorecê-lo com raras virtudes que lhe ornam a alma e o fizeram um
dos homens-chave da Política mineira.

Incorruptível à tentação das ninharias e das frivolidades, os seus gestos, as suas palavras e
os seus atos foram e continuam sendo marcados pelos selos da distinção e da superioridade.

Não há quem deixe de admirar e de louvar a sua gravidade, a sua compostura e seu afidalgado
modo de proceder.

Sempre o mesmo, vem passando a vida na sã alegria da consciência reta, percebendo que
nunca lhe faltou a envergadura para os mais altos vôos.

A sua inteligência e a sua cultura, seu caráter inoxidável e sua honra pessoal, seus bons
costumes e sua capacidade de ser bom, justo e compreensivo deram-lhe a excelsa categoria que o
Supremo Tribunal da Rigorosa Opinião Pública confirmou.

Se ele tem sido assim é por causa de sua ótima origem, das boas e abençoadas influências
hereditárias sob as quais nasceu, conforme o mandamento do destino.

Nos estudos, encontrou a felicidade, porque foram o caminho mais curto para seus repeti-
dos triunfos.

Suas substanciais e constantes leituras lhe fecundaram o espírito, que floriu e frutificou
em diversos departamentos de atividade intelectual.

Desde jovem, instintivamente se inclinou para a Justiça, que consiste em aplicar o Direito,
em realizar o Direito. Esta lição é de Bonnecase. Justiça e Direito são termos correlativos. De
Belannino este juízo: A Justiça é a retidão da ordem, e justo é tudo aquilo que é direito, é reto e
adequado com a sua regra - lustitia nihil est aliud, nisi ordunis rectitudo. Id enim est iustum, quod
rectuin et adaequatu,n et cum sua regula optiune congruantur.

Mãe e nutriz de todas as virtudes - Reliquarum virtutum mater et nutriz -, a Justiça é paz
e harmonia da alma inteira com a ordem - Est enim animi totius cmii concinnitate pax et harmonia.
Esta virtude modera e conserva o todo e cada uma das partes, logrando sua mútua concórdia e
harmonia: Haec virtus totuni simul ac sin guias partes lia moderetur et conserve!, ut mutuam earum
concordiain et concentum efficiat. Esta definição é bpitagórico Polo Lucano na sua obra Peri
Disca iosúnes.

Encerro estas considerações sobre a Justiça, que tanto seduziu o Deputado Pio Canedo,
com as palavras de Arnold Geulincx, que nasceu em Antuérpia no ano de 1625 e faleceu em Leyde
no ano de 1669. No seu imortal livro Gnôthi séautou, sive Ethica, ele escreveu:

A Justiça consiste em precisar o que é demasiado e o que é pouco. As partes da Justiça são
duas: a Pureza e a Perfeição. A Pureza ajusta o que é demasiado, e é com o braço direito

que tem nas mãos a espada da Justiça. A Perfeição completa o que é pouco, e é com a mão
esquerda que traz a balança. O que é demasiado se chama vício por excesso. E o que é
pouco, vício por defeito.

Justitia est praecisio eius, quod nimis et eius quod munus est. Justitiae partes duae suni:
Punias et Perfectio. Punias resecat quod nimis es!, estque velut te rum bracchium Iustitiae,
quo gladium portai; Perfectio supplet quod minus esi, esique velut sinistra manus, quae
statera instruitur. Id quod nimis es!, vocatur vitiuni per excessum, id quod minus est vocatur
vitium per defectu,n.

Diplomado bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Pio manifestava os seus pensamen-
tos com claridade e com a exatidão dos termos próprios, com perfeita arquitetura pedagógica.

Como orador, não cuidava de brilhar na Assembléia Legislativa nem de deslumbrar o
auditório. Contentava-se com esclarecer, com alumiar. Falava com severidade, sem os excessos da
eloqüência torrencial, fazendo que seus excelentes discursos lhe saíssem da boca bem polidos, sem
arestas, como as pedras preciosas saem da ourivesaria dos joalheiros peritos na arte de burilar, de
aprimorar seu bonito trabalho. Ele acreditava piamente que o maior dever da sabedoria é a concor-
dância entre as palavras e os atos.

Na tribuna, nunca perdeu a oportunidade de revelar o humaníssimo desejo de falar verda-
des com palavras de impecável exatidão. Sempre teve como certo que não segue o caminho da
verdade aquele cujos atos discordam do que afirma.

Sem arrogância e sem presunção, fez-se bem-visto e benquisto por todos os seus liderados.
Tinha notável tato político. Para Disraeli, a falta de ato é pior que a falta de virtudes.
O poder da sua palavra conseguiu fazer o milagre de provocar os brios de alguns pessedistas

desanimados para a luta, diante do fogo cerrado de udenistas que lhes não davam descanso, metra-
lhando diariamente Juscelino Kubitschek com infâmias e calúnias, apontando-o como digno da
execração pública.

Ele era como a luz acesa na alma escurecida de cada correligionário.

Singularizou-se por qualidades exemplares que o fizeram líder. E no exercício da lideran-
ça sentia necessidade de os seus liderados serem sempre unidos pela mais perfeita concórdia, que é
a virtude mais própria para a conservação dos partidos políticos, das comunidades e das nações,
pois a discórdia é o mais perigoso vício nas repúblicas, como adverte Aristóteles.

No seu Emblema 125, Alciato, no século XVI, traduziu assim o pensamento do Filósofo:
Nihü peniculosius civitati quam divisio; sicui nihil tneiius quam unia - Nada mais perigoso para a
cidade (ou para qualquer partido político) do que a divisão; como nada melhor do que a união.

De John Owen (Johannes Auduenus) esta observação: Unio divina es!, divisio daemoni
nata - A união é divina e a divisão é diabólica. Na verdade, Deus é uno, e os demônios são nume-
rosos: Unus enhn esi Deus, daeinones inumeni.

Os deputados pessedistas precisavam viver na maior concórdia, ao menos por amor à
sobrevivência, na Assembléia Legislativa. Não lhe bastava a valiosa contribuição para que novas
leis fossem elaboradas. Era-lhe necessário que as melhores fossem votadas.

A propósito, quando perguntaram a Sólon sobre se havia dado aos atenienses as melhores
leis, ele respondeu que lhes havia dado as melhores que eles pudessem suportar.

Quando toco neste assunto importantíssimo que é a concórdia, me vem à memória aquela
passagem da vida de Sciluro, um dos patriarcas da Cítia, da antiquíssima Scithia, região sem limi-
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tes fixos, situada a este do Vístula e ao norte do Danúbio, e que se prolongava indefinidamente pela
Ásia adentro. Na sua área, havia muitos povos: os getas, os fenes, os taures, os iasyges, os batemes,
os agathyrses, os cites, os hérulos, os goth etc. E parte deles era governada por mulheres, sendo a
ginecocracia a forma de governo.

Voltando ao patriarca: quando ele estava para morrer, mandou chamar perante si seus oito
filhos e, a cada um, deu um molho de varas, para que, na sua frente, as quebrassem juntas. Recusando
cada qual esta empresa, por lhe parecer impossível quebrar tantas varas juntas, o velho pai de família
as tornou e foi quebrando-as, uma a uma, até quebrá-las todas, admoestando-os com estas palavras:

Filhos, se houver entre vós amor, paz e união, sereis perpetuamente valorosos e invencíveis.
Mas, se com dissensões, inimizades e discórdias vos tratardes, haverá de faltar-vos o
vaio,; a coragem, e sereis vencidos com pouca força.

Apropriado para o momento desta leitura é o caso acontecido com o rei de Esparta, cidade
fundada no ano 1880 antes de Cristo, por Sparton, que lhe deu o nome. Sendo perguntado por que
não era murada a cidade, o rei Agesilau mostrou os espartanos unidos e bem armados, dizendo:
Estes são os invencíveis muros de Esparta; não há necessidade de outros, sendo os defensores
unidos e os ânimos concordes.

Transpondo estas palavras para as necessidades da sua terra natal, John Owen exclamou:

Quamfelix et quanta foret Respublica, cives
Si cunctos unus cincilia rei amor.

Vate dizer: Feliz seria a República se o mesmo patriotismo unisse todos os cidadãos.

Na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, a grandeza moral de Pio Canedo, sua nobreza
de sentimentos e sua elevação espiritual eram apreciadas e louvadas por todos que o conheceram e
com ele conviveram. Até os adversários políticos o admiravam.

Naquela época, seu sincero amigo de perto e de longe, entre os seus grandes admiradores
eu estava. Estas minhas palavras não são frutos da improvisação do momento em que as escrevo.
Elas exprimem uma ordem de sentimentos profundos e reflexivos.

Na verdade, posso, quero e devo afirmar que sempre o admirei, apesar de, durante o gover-
no de Israel Pinheiro, haver discordado publicamente de uma atitude dele, a qual me pareceu mere-
cedora de censura. Então, muito a contragosto meu, foi que sacrifiquei uma de minhas mais pre-
ciosas e fraternas amizades. Se ele errou, erro maior foi cometido por mim. Por isso é que, agora,
sem qualquer constrangimento, confessando publicamente o meu pecado grave, e arrependido de
havê-lo cometido, estendo ambas as mãos à palmatória de quem desejar fazer uso dela.

Apesar de tudo que lamentavelmente aconteceu, nunca deixei de ter Pio Canedo na conta
de um dos homens mais representantivos da política mineira, neste século.

A sua reputação como homem de bem e como habilidoso político é o esmalte do seu
nome, para o maior respeito e maior veneração assim dos contemporâneos como dos pósteros.

Goza a felicidade de ver que a sua estrela nunca teve declínio. E a alegria de sentir que
nunca o deslumbrou a glória do poder, muito parecida com o fogo fátuo.

Merecidamente, destaca-se entre os homens assinalados como cimeiros pelo consenso do povo.
O mais impo}ante dele é ele mesmo, com sua vida exemplar abençoada por Deus.

2 SEBASTIÃO PATRIJS

Foi senhor de invejável cultura, que é a mais elevada expressão do espírito.
A medida que a sua idade ia crescendo, também crescia sua boa fama de jovem que prefe-

ria passar o tempo mergulhado nos mais sérios estudos, aumentando os cabedais dos seus conheci-
mentos, do que na vida mundana de que não se colhe proveito algum, nem o espiritual, nem o
moral, nem o intelectual.

A juventude quase sempre é a mesma. Em todos os tempos, pouco mudou. Já foi fotogra-
fada, na maioria dos seus aspectos, pelo famoso poeta latino, Horácio, há mais de vinte séculos,
como invejosa, irascível, nervosa, inerte, preguiçosa, viciada, namoradeira, gulosamente amorosa.
Eis as palavras com que ele pintou o jovem: invidus, iracundus, iners, vitiosus, amator.

Graças a Deus e à rigorosa educação cristã recebida de seus bons pais (principalmente de
sua santa mãe), Sebastião Patrus, quando saiu de casa para entrar no mundo, já se apresentava em
público como dominado pela inquieta vontade de querer estudar muito, não perdendo tempo em
ociosos divertimentos, a fim de ser mais do que era, sempre mais, muito mais.

Aprendeu muitas coisas da Filosofia, das Ciências Jurídicas e Sociais, da História das
Civilizações e da Literatura Universal.

Contraiu duradoura amizade com os livros, cujas páginas lhe transmitiram aquela verdadeira
ciência que é a saúde do espírito, segundo a opinião de Cícero, e guarda do homem, conforme o
pensamento de Kiekergaad. E, um dia, em 1951, visitando-me na cidade mineira de Nova Era, demo-
rou-se na minha biblioteca, onde, graves como doutores da Igreja em Concilio Ecumênico, se encon-
travam milhares de livros nas prateleiras. Folheando um deles, Le Déclin du Droit, de Georges Ripert,
editado em 1949, viu um cartão em que eu havia datilografado memoráveis palavras de um sábio
inglês: Se eu tivera de buscar uni prazer capaz de amparar-me em todas as circunstâncias, quando
tudo fosse pelo pior e eu tivesse o mundo contra mim, esse prazer seria o gosto pela leitura. Ele
memorizou o que havia lido. E à hora do aperitivo que precedeu o jantar, ruminava a lição do sábio.

Precocemente, ele percebeu que as ciências, quanto mais eram acumuladas, mais estimu-
lava'o seu desejo de vê-Ias aprimoradas e crescidas, adquirindo incontestável superioridade sobre
as riquezas de bens materiais, que perdem estimação quando demais da conta. A História narra o
caso de Midas, que, enfastiado da enorme quantidade de ouro no seu patrimônio, passou a aborrecê-
lo, lhe não dando a importância merecida. E o caso de Creso, que atirou no mar todo seu precioso
tesouro. Os estudos e as ciências que deles se originam nunca enfadam nem aborrecem, pois, quan-
to mais se sabe, mais se deseja saber.

Patrus seguia o bom conselho de Sêneca: Stude non ut plus allis seios, sed ut melius fias.
Vale dizer: Estude, mais para viver bem do que para saber muito. Nos estudos ele encontrou a
felicidade que lhe foi o caminho mais curto para a conquista dos mais belos triunfos.

Além dos estudos especializados que mais lhe interessavam, ele cuidava de aprender ou-
tras ciências, o quanto lhe bastasse para que se não houvesse nelas por forasteiro ou peregrino.

Sua vasta cultura e seu notável saber formaram sua riqueza espiritual e aumentaram seu
valor intelectual. Sapiens nulio tempore vivit inops, dizia o poeta Enio (Quintus Ennius), duzentos

anos antes de Cristo.
Tinha tudo para ser, como foi, uma das personalidades mais egrégias da Política Mineira,

que ele tanto engrandeceu e nobilitõu na Assembléia Legislativa do Estado.
Nos debates sobre os mais importantes assuntos, nada o embaraçava nem o confundia.

Dava saída a tudo. O clarão do seu talento esplendia.
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Instransigente nos seus raciocínios poderosos, sentia que lhe era proibido pensar em erros.
O poder da sua lógica esmagava, sempre vencia. E sua dialética fulminante era afiado

cutelo que cortava os argumentos de quem lhe era contrário.

Homem forte, possuía e sabia pôr em prática aquela virtude que a Moral CustA e a Sabe-
dona Antiga colocaram entre as cardeais e classificaram como fundamento de todas as outras: a
Fortaleza. Ela é que sustenta o homem no meio das provações deste mundo e o impede de desfale-
cer na caminhada pelos ásperos caminhos da vida. Necessária em qualquer tempo, ela é fundamen-
tal, principalmente nas lutas em que a verdade e ajustiça são violentamente atacadas e necessitam
de defesa urgente.

Depois de Cícero, Santo Tomás de Aquino a definiu como esta disposição da alma que faz
a gente desafiar e afrontar o perigo e suportar os trabalhos, de propósito deliberado: Fortitudo est
considerata periculorum susceptio et laborwn perpessio.

Bem armado com extraordinária fortaleza, tanto do corpo quanto de ânimo, Patrus for-
mou, com Otelino Sol, Wilson Guimarães, Mílton Reis, Emilio de Vasconcelos, Castelar Guima-
rães, Luís Soares da Rocha, Alcides Mosconi, José Raimundo e com o autor deste livro, uma turma
de deputados disposta a enfrentar aqueles adversários que viviam de insultar e agredir o Governa-
dor Juscelino Kubitschek com mentiras e calúnias que atingiam os amigos dele. Tínhamos o mes-
mo pensamento: todas as vezes que, conhecendo a verdade, o homem se recusa a deJèndê-la, se faz
cúmplice da mentira. Estávamos unidos para a defesa da Verdade, que nunca deixou de ter razões
para ser respeitada, e para a defesa do Direito, que sempre deve triunfar conta a injustiça.

*

Em nossa sensibilidade, tinia e retinia, como batidas de malho na bigorna, aquela severa
advertência de Ghandi: Se alguém age contra a justiça, e eu o deixo agir sem o meu protesto, a
injustiça é minha.

O clássico Padre Antônio Vieira, certa vez, gritou: Não é miserável a República onde há
delitos, senão onde falta o castigo deles.

Com pesar, víamos a Casa de nossa respeitável Assembléia Legislativa transformada, por
alguns adversários do PSD e do governo, numa latrina em que eles descarregavam as diarréias
verbais e os vômitos incoercíveis de seu descontrolado ódio político. E não atinávamos com a razão
do silêncio de Juscelino, ouvindo, calado, repetidos ultrajes à sua pessoa digna dos maiores respei-
tos, sobretudo considerando que ele era Governador do Estado, eleito pelo povo.

Ainda que ele raciocinasse na base do provérbio oriental: Ladram os cães e a caravana
passa, não estaria pensando certo, conforme a nossa avaliação das injúrias e insultos recebidos. E
por discreta que fosse a sua prudência, nos não parecia conveniente que ele sempre dissimulasse o
seu pesar.

Era do nosso conhecimento que o ânimo firme do Governador era invergável, que o seu
caráter era de aço inoxidável e que a sua têmpera não temia provações. Além disso, ele sabia que
excelente política é não mostrar dor nas censuras e nos ataques, por mais violentos que sejam, e que
desprezar as calúnias ainda é o melhor modo de castigá-las, pois quem fere não fere só pelo gosto
de ferir, mas sobretudo para causar sofrimento. O fruto da ofensa está no sentimento da pessoa
ofendida. E quem burla o golpe, mostrando não senti-lo, refunde o seu sentimento no ofensor,
frustrando-lhe o mau propósito. E não é pequena vingança tirar-lhe o prazer que esperava ter, vendo
irritado ou aborrecido a quem se dá por desentendido.

Quem deliberadamente queria atingi-lo perdia o tempo, apesar de as palavras contra o
decoro lastimarem o coração mais profundamente que os tormentos mais graves.

De gente ruim, ele sempre esperou maldades. E os males que são esperados menos se
sentem. E o que dizia Cícero: Praemeditatiofrturorum malorum lenit eorum adventum.

Se a História é mesmo mestra da vida, por que ele se recusava a seguir as lições dela?
Por sofrida que seja a paciência, não é bom que sempre fique surda e muda. Agravos

tolerados podem ser desdouro das virtudes e causar escândalos a quem não tiver certeza da inocên-
cia de cada vítima deles.

Entre as muitas razões por que o Imperador Galba incorreu na antipatia do povo romano,
umas das principais foi o deixar a inocência sem defesa. Para despontar com a verdade as setas da
calúnia ou para embotar a espada da maledicência, Marco Antônio mudou o itinerário da sua mar-
cha e voltou para Roma a fim de defender a sua honra ofendida. E, para se justificar de infames
acusações, Mécio largou a Embaixada e, armado das suas razões, se restituiu à Pátria, para extermi-
nar as incriminações que pesavam sobre ele e para recuperar seu bom nome.

Em nossos ouvidos soavam e ressoavam aquelas animadoras palavras de São Bernardo:
Non est vir fortis cui non crescit animus in ipsa rerum d jfficultate - Não é homem forte aquele que
não sente o seu ânimo crescer em frente de qualquer dificuldade. E confortava-nos a certeza de que
a honra de nossa vida, como seu verdadeiro mérito, estava em cada um de nós poder repetir até o
fim do mandato que a maioria do eleitorado mineiro nos confiou: Quod debuimusfacerefecimus -
Fizemos o que devíamos fazer.

*

Patrus havia entrado na Assembléia Legislativa pela porta do merecimento, aberta por
seus eleitores espalhados por centenas de municípios mineiros.

Para a desejada e esperada vitória eleitoral foi da mor valia sua boa presença física.
Pois, para fazer mais bem-visto e preferido o candidato, só havia outra prenda que lhe era supe-
rior: a boa presença moral, espiritual e intelectual apresentada pela inteligência, pela cultura e
pela vida exemplar.

Na verdade, não há meio mais ativo para conquistar admirações e simpatias que um agra-
dável aspecto. Este assunto merece uma digressão ilustrativa que passo a fazer, contando com a
concordância do prezado leitor.

E a boa presença wj privilégio da natureza, conforme ojuízo de Platão: A melhor carta de
recomendação, segundo o ponto de vista de Sêneca: Facies muta commendatio est. Houve um
teólogo que chegou a chamar-lhe de carta de seguro. O filósofo Patricius, no Livro 2 - De Regno -
escreveu que a boa presença acrescenta autoridade ao homem. Por isso foi que Lólio (Lollius
dictus Chronographus) afirmou que a alma do Imperador Galba, sucessor de Nem, estava mal-
hospedada num corpo imperfeito.

*

A História Universal registra casos curiosos como o daquela Telestria, rainha das Amazo-
nas, lá na Cítia, a qual foi visitar Alexandre Magno a fim de ter demoradas e repetidas relações
sexuais com ele para que nascesse bonito e perfeito filho. Achando-o feio, embora -a fama das
grandes façanhas dele, desistiu de abrir-lhe as pernas para o planejado festim do amor, para a
esbórnia real que ficaria célebre, ali pelo ano de 326 ou 327 antes de Cristo, como a mais gozada
farra daquela época. (Entre os bárbaros era crença geral de que somente seriam capazes de fazer
grandes coisas ou de realizar grandes façanhas aqueles que a natureza havia dotado dos atrativos da
beleza física.)
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Os egípcios fizeram grande burla de Agesilau porque ele era feíssimo, um espantalho, de
pequena estatura e coxo, embora sua grande ciência e suas numerosas virtudes. Por causa de seus
defeitos físicos, ele nunca permitiu que pintores e escultores famosos lhe fizessem retratos ou es-
culpissem no mármore a sua imagem. Não queria que, depois da sua morte, se encontrasse coisa
mais famosa que a lembrança de seus gloriosos feitos, que haveriam de apresentá-lo mais ao vivo,
para respeitosa admiração da posteridade.

Pelo aspecto não se pode fazer rigoroso juízo sobre qualquer pessoa, porque há muitos
defeituosos exteriormente que, no seu interior, são de conhecidos méritos que os habilitam para a
veneração do povo.

Muitas vezes, sob aparência disforme se escondem formosa inteligência, incomparável
sabedoria, extraordinária ciência e genialidade ímpar, como observou Cícero: Saepe sub sordido
paliolo latet sapientia. Foi o que aconteceu com aquele baixinho baiano cuja fealdade se destacava
na cabeça enorme: Rui Barbosa. E também aconteceu com Sócrates, aquele filósofo que era muito
feio e dava a impressão de que a natureza estampara no seu corpo todos os defeitos, mas o fizera
muito sábio e virtuoso. Filho do escultor Sofronisco e de Fenarete, sábia mulher, ele cumpriu todos
os deveres de cidadão, tanto na paz como na guerra, e se distinguiu por sua coragem na batalha de
Délio, onde salvou as vidas de Xenofonte e de Alcebíades. Pelo oráculo de Delfos foi proclamado
o mais sábio dos homens. Entre os seus discípulos estava Xenofonte, que propagou fielmente as
suas doutrinas; Platão, que criou um sistema de Filosofia e abriu num subúrbio de Atenas a escola
conhecida por Academia; Antístenes, que foi fundador da Escola Cínica, que se caracterizou pela
oposição radical e ativa aos valores culturais vigentes, oposição nascida do discernimento de que é
impossível conciliar as leis e as convenções morais e culturais com as exigências de uma vida
segundo a natureza; Aristipo, que pregava uma moral relaxada; Fédon, que fundou a Escola d 'Elis,
conservadora das doutrinas do mestre. Estavam, também, Críton e Euclides de Megara, que abriu
uma Escola de Filosofia que teve o nome de Escola Megárica e o de Escola Erística ou Disputante.

Numa das suas apreciadas Epístolas a Lucílio, Sêneca afirma que se enganam aqueles que
da boa presença fazem argumento para a beleza das virtudes de qualquer pessoa, porque as coisas
que concorrem para a deformidade do corpo não suspendem o curso das energias da inteligência,
das forças espirituais e das ações virtuosas do ânimo:

Errare ,nihi videtur qui dixit gratior ex corpore veniens virtus, non enim ulio honestamento
eget ipsa, inagnum sui est decus, potest ex causa vir magnus exire, et disformi humilique
corpusculo, formosus animus ac liber, e! magnus.

O caso mais impressionante, que me chegou ao conhecimento, é o do genial físico inglês
Stephen Hawking, certamente conhecido pelo prezado leitor. Na capa do n. 24, de 15 de junho de
1988, a revista Veja estampou uma fotografia dele, estando preso a uma cadeira de rodas por uma
doença paralisante progressiva, incapacitado de falar qualquer palavra. Comunica-se com os outros
homens por meio de um sintetizador de voz acionado pelos três dedos intermediários da mão es-
querda, única parte de sua anatomia sobre a qual seus músculos têm algum poder. Por sua voz
elétrica sai um jorro de inteligência tão vigoroso que assombra seus colegas em todas as partes do
planeta.

A mente de Hawking é a ferramenta mais poderosa da Terra, escreveu o americano John
Boslough, seu biógrafo. Homem totalmente cerebral, Hawking está colocando toda a força do
intelecto humano para decifrar os enigmas últimos do Universo, foijando um arco de puro pensa-
mento que vai da partícula subatômica às galáxias que se situam nos confins do cosmo. Esse arco
atravessa e resolve as noções estabelecidas de tempo, espaço, matéria e vida. Com  ele, Hawking
quer nada mais nada menos do que compreender a mente de Deus.

SeuSpares, os cosmologistas, talvez o grupo de cientistas mais competitivos, críticos e
afiados do mundo, acreditam nele. Hawking ocupa, na Universidade de Cambridge, a cadeira que
foi de Isaac Newton, o pai da ciência moderna. Considerado tão brilhante quanto Einstein, feio,
parecendo vítima de muitos desastres de automóvel, com 54 anos de idade neste 1996, com mais de
trinta anos lutando contra uma rara moléstia degenerativa, a esclerose amiotrófica lateral, mais
conhecida por doença de Lou Gehrig, Hawking figura na galeria dos maiores sábios do mundo em
todos os tempos.

Assim, no mundo animal como no mundo vegetal, encontramos provas do acerto da tese
que estou apresentando à meditação do prezado leitor.

Entre os animais, a abelha e a formiga não são atraentes, pois não têm boa presença. São
de ruim feitio. A formiga e feia, mesmo. E as abelhas, às vezes, são assassinas, visto que, voando e
atacando em conjunto,já mataram muita gente boa. Mas a formiga é mestra de virtudes, como dizia
São João Crisóstomo, comentando os versículos 6,7 e 9 do Capítulo 6 do Livro dos Provérbios: Vai
ter; ó preguiçoso, com a formiga e considera os seus caminhos, e aprende dela a sabedoria: não
tendo condutor; nem mestre, nem príncipe, ela faz o seu provimento no estio e ajunta no tempo da
ceifa o de que se sustentar. E a abelha, com o seu mel, é princípio de doçura e fornece alimento e
medicina para os homens.

Entre os vegetais, o carvalho, árvore alta, ornamental e frondosa de folhas, é escassa de
frutos, que só servem para alimentar os porcos. E a videira não grimpa as alturas. Antigamente
andava de rastro. Hoje, sustentada por fileiras de estacas, é que consegue ficar poucos metros acima
do nível do chão. Mas produz bom fruto, a uva, mãe do vinho, que alegra o coração do homem -
laetzficat cor hoininis -, sobretudo quando acompanhado de música: Vlnum et musica laetzficant
cor, pois foi criado, desde o princípio, para o prazer, para o regozijo: Vinum in iucunditatem cre atum
est, como consta nas Sagradas Escrituras.

O sábio Pasteur falou uma grande verdade quando disse existir muito mais filosofia em
uma garrafa de vinho do que em todos os livros da sua biblioteca. E com a sabedoria de seus
aforismos, a Escola de Salerno ensinava:

Dat purum vinum tibi plurima commoda: primum confortat cerebrum, stomachum reddit
tibi laettiiz,Jianum evacera!, et viscera plena relascat, acuit ingenium, visum nutrit, levat
aures, corpuipignficat, vitamfacit robustam.

Em português, todo este latim quer dizer: O vinho genuíno concede muitos benefícios:
conforta, em primeiro lugar, o cérebro, alenta o estômago, subtrai do corpo os vapores nocivos,
relaxa o ventre, aguça o engenho, fortalece a vista e apura o ouvido, reforça o corpo e dá robustez
aos membros.

Encerro aqui a digressão feita entre as relações da boa e da má presença com os defeitos e
as virtudes dos homens.

Sebastião Patrus tinha correta consciência de seu exato valor. Numa severa autocrítica,
que era a medula da sua personalidade, nunca se superestimou. Pois sabia que o homem foi feito do
limo da terra, que a glória do mundo é efêmera, é fumaça, e que tudo acaba em cinza: Homo humus,
gloriafumus, finis cinis.

Aqueles que o viam e o admiravam, quando ocupava qualquer tribuna, percebiam que ele
tinha fé profunda na eficácia das palavras, em que era patente sua grande paixão pela verdade.
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Na pujança áurea do seu talento e na esplêndida luz intelectual de seus raciocínios, sabia
esgrimir as melhores armas na defesa de suas teses animadas pelo patriotismo e pelos sadios prin-
cípios do Evangelho de Jesus Cristo. Os seus pensamentos eram vestidos nobremente com o mais
apurado bom gosto. E a sua eloqüência era cheia de claridade comunicativa.

Artista da palavra, sabia colorir as suas idéias e pôr, na apresentação delas, todas as bele-
zas da arquitetura, da escultura e da pintura.

Os seus discursos eram como o sol a pino. A clareza era a principal virtude da sua
eloqüência.

Nos comícios parecia que estava sendo seduzido pela multidão que o obrigava ao dever de
entusiasmá-la, provocando-a para a adesão às suas idéias. Então, experimentava a alegria de convencê-
la e o prazer de persuadi-Ia. A sua alma entrava em comunhão com as almas dos circunstantes.

Ele sabia que o gesto domina o homem, desde que apareceu na face da Terra. Em todas as
épocas da História, a multidão tem sido mais arrastada por gestos do que por idéias.

Gesto é tudo que expressa uma paixão, uma emoção. É toda manifestação dos sentimen-
tos. Existe nas mãos, na postura geral que acompanha o rosto na tradução do sofrimento ou do
júbilo. Há gestos no rosto revelando o nojo, o enfado, o tédio, o pesar, o desprezo, a burla, o
sarcasmo, o desdém etc. Há o gesto do silêncio, pois, conforme o momento, o silêncio equivale a
um grito alto. As vezes, a mudez possui a arte de inquietar e de vencer.

O gesto é a tradução material de um estado de espírito por meios habituais da expressão
emotiva. Para impor sua virtude à multidão, ele precisa de grande carga emocional.

O gesto é arma de grande importância e de notável eficácia. Com  ele, o orador pode ser
guia espiritual ou perigoso propagandista de doutrinas subversivas, pode ser agente perturbador da
ordem pública e até domador de feras, tanto as selvagens quanto as outras que a civilização não
conseguiu polir ou educar.

Patrus sempre foi um grande orador que convencia com a força dos seus argumentos e
comovia com os acessórios de sua oratória. Com  os gestos, as elevações da voz e suas gradações
diversas, ora pronunciando fluentemente as melhores palavras de seu rico vocabulário na tradução
clara e sonora de seus belos pensamentos, ora abrindo compassadamente os braços ou movimen-
tando graciosamente as mãos, quase sempre com o rosto tranqüilo, ele seguia o bom conselho de
Cícero: Adio quae motu corporis, quae gestu, quae vultu, quae vocis confinnatione ac varietate
,noderanda est.

Juntos, participamos de alguns comícios, quando Juscelino foi candidato a Presidente da
República e João Goulart candidato a Vice-Presidente. Por diversas vezes, fiquei observando como
ele dominava os auditórios, variando os gestos e os adaptando a cada uma das circunstâncias.

Proprietário da eficácia do gesto, ele encantava as multidões com a sua eloqüência, com a
sua voz, com a sua simpatia pessoal dotada de incomparável capacidade fascinadora. De tal manei-
ra que a sua gesticulação, quando se convertia em ritmo, era o começo da hipnose que terminava na
explosão popular.

Na realidade, ele sabia fazer o povo delirar com um simples gesto e algumas palavras
oportunas. Nesse momento, a emoção experimentada por alguns ouvintes passava a outros e desses
a outros mais, de modo que, por contágio afetivo, de repente, todo o auditório explodia em aplau-
sos, como se um rastilho de pólvora houvesse botado fogo na praça.

Ao propagar-se, a emoção era como essas infecções cuja virulência se faz maior pelos
organismos atacados.

AÇÃO POLÍTICA

QuÁ está discursando, a gesticulação e a gradação da voz são mesmo necessárias ao
político. Mais do que necessárias, são indispensáveis. E o que se nota quando o discurso pronun-
ciado em qualquer comício é reproduzido nos jornais das grandes cidades, no dia seguinte. A leitura
dele não causará impressão idêntica à que foi causada no auditório, quando escutado com atenção.

Corajoso, Patrus sempre teve o peito aberto a todas as audácias. Quem o observasse, de
cabeça erguida, caminhar para a tribuna da Assembléia Legislativa, teria a impressão de estar
vendo um gladiador romano disposto para qualquer tipo de luta com o adversário, adotando a
tática de Regulus, aquele famoso causídico que, conforme o depoimento de Plínio, o Moço,
desprezando os golpes preparatórios, saltava diretamente aos argumentos do acusador impiedoso
como se quisesse torcer o pescoço dele, tirar-lhe o fôlego e reduzi-lo ao silêncio: Ego iugulum
stain video, hunc premo.

Um dia, aproveitando a oportunidade, o nobre Deputado José Cabral, sempre alinhado e
elegante, andando de lá para cá e de cá para lá no salão da Casa, parecendo um sectário deAristóteles
peripatetizando, parou na frente do orador e exclamou, provocando demoradas e sonoras gargalha-
das: Eta peito bom para uma tijolada!!!

Tendo como objetivo a promoção do bem comum durável ou falando em defesa da Verda-
de e do Direito, de qualquer correligionário e do Governador do Estado, ele fazia jorrar em cintilâncias
os brilhos da sua cultura e os fulgores do seu talento oratório. Como catarata avalassadora, suas
palavras inflamadas lhe saíam da boca com aquela costumeira eloqüência que era uma sabedoria
que falava copiosamente.

Rindo-lhe a alma nos olhos, ele muito amou a Política como o adolescente ama a mulher
de seus primeiros sonhos de amor.

A medida do amor está em amar sem medida. Eis o que dizia Santo Agostinho, com o
coração em festa. Foi assim o amor de Patrus pela Política. Amou-a até seu último dia devida. Pois
morreu na data em que seria eleito representante do povo mineiro na Câmara dos Deputados, que é
a mais importante Casa do Congresso Nacional, onde ele saberia viver uma nova vida bem vivida
como sumo bem concedido por Deus. Nova vida, toda empregada no serviço pela felicidade do
Brasil, com seu esperado crescimento econômico, com seu desejado desenvolvimento.

Em uma de suas Epístolas, Sêneca escreveu: Há de cuidar qual é a sua vida, mas não
quanta há de ser, porque não está a bondade da vida no viver muito, mas no viver bem.

Quando a notícia de sua morte, causada por desastrado acidente de automóvel, na saída do
Viaduto das Almas, a caminho de Carandaí, até onde ele viajava para assistir às eleições, elas já
estavam sendo realizadas.

As estações de rádio comunicaram aos mineiros o infausto e lutuoso acontecimento, de-
pois das 9 horas. Ao tomarmos conhecimento do que havia ocorrido, San Tiago Dantas e eu, ime-
diatamente, viajamos a Belo Horizonte a fim de prestarmos nossas últimas homenagens ao prezado
amigo e leal companheiro de lutas inesquecíveis, acompanhando os restos mortais dele até a sepul-
tura no Cemitério do Bonfim.

San Tiago Dantas pronunciou comovido discurso, na ocasião. Quanto a mim, preferi ficar
calado, visto que não tinha condições psicológicas para falar palavra alguma. Limitei-me a chorar
a perda de uni amigo tão sincero cuja amizade me era caríssima porque era mesmo verdadeira
assim de perto como de longe, no verão e no inverno, na bonança e na tempestade.

Está escrito no capítulo 6 do Eclesiástico, um dos livros das Sagradas Escrituras, que nada
se pode comparar com o amigo fiel: Ainicofideli, nuila est comparatio.
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Boa e sólida amizade faz que se aparentem os espíritos e contraiam parentesco as almas.
Por isso foi que Valerius Maximus afirmou ser melhor ter amigos que irmãos porque o vínculo que
entre estes se contrai é inferior ao de uma amizade verdadeira: Ainicitiae vinculum nuilum ex parte
San guin is inferius.

Limitei-me a chorar, repito. Porque as lágrimas são a retórica da dor. No silêncio com que
se encobrem têm a eloqüência com que se explicam.

3 HORTA PEREIRA

Não éramos amigos, pois nunca houve entre nós cordial e demorada convivência. E não
éramos colegas, porque não líamos, juntos, pela mesma cartilha partidária, nem professávamos o
mesmo credo político. Éramos adversários, um do outro. Sem ódio, da minha parte. Habitávamos
territórios diferentes, marcados por tapumes definitivos e intransponíveis, cercados de arame farpado.

Nunca me interessei por saber qual era o juízo dele a meu respeito. Satisfazia-me plena-
mente o bom juízo que eu fazia sobre ele. De modo particular, sobre sua primorosa educação, sobre
a superioridade do seu caráter, sobre sua notável inteligência e sobre sua vasta e sólida cultura.
Todas estas preciosas peças de seu equipamento virtuoso o faziam diferente da maioria de seus
correligionários que formavam a bancada da UDN.

De sua perseverança nos mais sérios estudos, tirou o máximo de proveito. Não os inter-
rompia porque estava certo de que, em todas as coisas, a continuação produz bons efeitos, como
observou um dos mais apreciados clássicos latinos, o festejado poeta Ovídio, autor destes versos
que vêm a propósito:

Gutta cavat lapidem, non vi, sed seinper cadendo:
Sic boina fit sapiens, non vi, sed saepe legendo.

Vale dizer: A gota d'água acaba por furar a pedra, não pela violência, mas sempre caindo;
assim o homem se faz sábio não pela força, mas sempre lendo, sempre estudando.

De pessoas merecedoras de crédito, as quais o conheceram, desde que era rapazinho, ouvi
dizer que ele madrugava nas boas leituras, nunca perdendo tempo com aquelas que o não ilustras-
sem, sabendo aproveitar as horas aurorais em que o pensamento está como recém-nascido. Na hora
puríssima do amanhecer, o cérebro tem mais vigor e é mais fecundo.

Estudando foi que passou os melhores dias da sua adolescência e da sua juventude, não
para vanglória nem para superestimação de si mesmo, mas para atualizar os seus conhecimentos
para saber mais.

O que ele aprendeu bem, lhe ficou para sempre.
Nos estudos, muitos homens têm encontrado luzes para sua cegueira espiritual e novos

reforços para a sua sabedoria. Refugiando-se nos estudos qualquer um de nós escapará de todos os
desgostos da existência. Vem a propósito este pensamento de Montesquieu: L'étude a été pour moi
le souverain remêde contre les dégoâts de Ia ide, n 'ayant jamais eu de chagrin qu 'une heure de
lecture ii 'ait dissipé.

Não é de hoje que o compêndio da felicidade está na cultura das letras e das ciências. Em
tal cultura, o pobre encontra riquezas; o rico encontra a honra; o velho, recreação. Nela, está a
saúde do espírito. Ela nunca enfada e nunca aborrece, visto que é sempre desejada.

A maior excelência que o homem pode ter está no saber. Eis uma verdade que sempre
estimulou a inteligência e a vontade de Horta Pereira para que se esforçasse a fim de aprender o que
ainda ignorava. Quanto mais ele sabia, mais desejava saber, sem ficar orgulhoso, e sempre viveu na
mais perfeita concórdia com a humildade.

Quem mais estuda aprende que é mesmo vastíssimo o mar da sua ignorância, e nunca se
canoniza como oráculo de todos os conhecimentos possíveis e imaginários. Não é presunçoso.
Conhece, reconhece e confessa que ainda há muitas coisas que aprender, visto que percebe o muito
que lhe falta por saber.

Quem pensa estar rico de ciências e vivendo na maior abundância do saber, vive é numa
pobreza intelectual.

Erudito em vários estudos, Horta Pereira destacou-se pela plenitude da Ciência do Direito,
apresentando-se em público como imunizado da praga do cientificismo, que é alarde excessivo de
conhecimentos não possuídos. Como o exagero da realidade é a caricatura, pode-se afirmar que o
cientificismo é a caricatura da ciência. E uma teatral exibição de informações que não podem ser
comparadas com a verdadeira ciência. O cientificista é um farsante.

Conhecendo o justo e o injusto, o falso e o verdadeiro, quem sabe, porque estudou, é
admirado, principalmente pelo ignorante. Por isso foi que Aristóteles escreveu ao seu discípulo
Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que, com os estudos e as ciências, a alma de um
príncipe domina muito mais do que com o corpo coberto da púrpura ou de outras galas. E o que se
lê no Livro 1° da Ethica.

Não há ciência que não traga consigo a glória, dizia Erasmo: Nulli disciplinae sui honores
desunt.

Com seus permanentes e incansáveis estudos, Horta Pereira adquiriu muita ciência que,
corri razões, instrui o entendimento no conhecimento das coisas por suas causas.

No Livro 1 de sua Metaphysíca, Aristóteles ensinou que todos os homens desejam saber. O
pensamento do Filósofo foi assim traduzido para o latim: Omnes homines scire desiderant.

Se o maior dos males é a ignorância, o maior dos bens é a ciência que, para ser adquirida,
custa grandes trabalhos, visto que não dorme em colchão de mola, em macio leito: Non iacet iii
molti veneranda scientia letho.

As ciências nunca aborrecem. Principalmente as jurídicas. Quanto mais a gente as conhe-
ce, mais deseja sabê-las.

Só é mesmo apto para ocupar uma cadeira em qualquer Assembléia Legislativa ou em
ambas as Casas do Congresso Nacional quem está na posse pacífica e tranqüila dos variados assun-
tos que deverão ser abordados, todos da máxima importância para o povo. Por exemplo: os rela-
cionados com a saúde e a instrução, com a higiene e a agricultura, com a energia e o transporte. Em
suma, com o desenvolvimento que diz respeito à valorização do homem, que é o maior capital de
qualquer nação civilizada, e com o crescimento econômico concernente à valorização da matéria,
ao PNB, à balança de exportação, à produção de divisas etc.

O severo juízo de Platão sobre o assunto foi assim traduzido pelos juristas romanos: Quilibet
ad ea est idoneus, in quibus sapit, non idoneus, in quibus est indoctus. Outra virtude do bom depu-
tado sempre foi a eloqüência, sabedoria que fala com acerto. Horta Pereira a teve e a cultivou,
praticando-a da melhor maneira, naquela certeza de que pouco sabe quem não sabe falar.

Senhor incontestável da tribuna, ali as suas idéias eram expressas no mais belo estilo.
Repugnava-lhe apresentá-las sem os polimentos que as faziam brilhantes. Parecia haver aprendido
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boas lições de Aurelius Cassiodorus (480-575), escritor e estadista famoso, autor de várias obras
instrutivas, como A Ortografia, Artes Liberais, Tratado da Alma. Em seus Discursos ele advertiu:
Ser eloqüente consiste em achar com agudeza, em anunciar com clareza, em dispor sem confusão.
Quem é eloqüente tudo alcança e tudo se lhe rende - Omniafaciliorafacit ratio, ordo et modus.

Nas orações do orador Horta Pereira, o que a gente observava, como inseparável compa-
nheira da retórica, era a dialética. Aquela dispunha as palavras, esta convencia corri os argumentos.
Sem a boa disposição não se entendiam as coisas. Sem os argumentos não se manifestava a verda-
de. Estes obrigam com eficácia. Aquela explica com clareza, que é a parte mais importante da
eloqüência: Perspicuitas orationis summa vis es!, ensinava Marcus Fabius Quintilianus, o melhor
professor de Retórica, em Roma.

Perguntado corno se poderia falar com eloqüência, Sêneca respondeu que não se dizendo
coisa alguma que não se soubesse bem. E o que está escrito no Lib. 10 Rhetoricoru,n.

Discursando, o ilustre orador de quem estou falando fazia o seu auditório pôr os ouvidos à
escuta atenciosa de suas palavras, pronunciadas com voz límpida, serena, numa dicção perfeita.
Nunca ficou rouco de gritar, visto que falava no mais perfeito tom, que não era nem baixo nem alto,
pois era natural. Porque a sua cabeça estava acima do coração, a sua lógica da Razão sempre vencia
a lógica do Sentimento.

Permito-me encerrar estas considerações sobre o honrado Deputado Horta Pereira, repe-
tindo, aqui, algumas daquelas palavras com que me referi ao Cônego Ivo Cunha, um dos nossos
Príncipes da Oratória Sacra, na segunda página do Estado de Minas, de 9 de janeiro de 1991. Na
verdade, tais palavras se ajustam à pessoa dele como luvas feitas sob rigorosa medida:

Foi Gatão quem melhor definiu o orador: 'Bonus vir dicendi peritus' - o homem bom e
perito na arte de falar
'Dicendi peritus' é um acidente da essência do 'bonus vir'. Na verdade, não pode ser
orador perJè i/o quem não é o homem bom ou homem de bem. O primado do valor moral
é o elemento constitutivo da exata definição do orador. 'Dicendi peritus' evoca somente
uma aptidão oratória natural, enquanto 'vir bonus' destaca a superioridade conferida
à Etica.
Aristóteles ensina que o valor moral deve ser o principal componente do 'ethos' do ora-
cio,: E Cícero afirmou que a supremna virtude do verdadeiro orador está na ligação da
'probitas' com a 'summa eloquentia'. De ambas as opiniões o que se conclui é que não
será bom orador quem não for homem de bem. Pois o talento da palavra será um mal se
estiver a serviço de quem é mau.: 'vir malus dicendi imperitus'. Na boca de quem não
presta ou de quem é mau, a eloqüência é como o punhal na mão de um louco.
O seu sistema de retórica tem o aspecto de estética da vida. Pronuciando suas sábias
orações, revela que é mesmo 'vir bonus, gravis et prudens' e, mestre na arte defrilar bem,
possui o mais belo dom que a Providência frz ao homem: 'Nihil praestantius homini dedit
providentia'. Esta opinião é de Cícero.
A eloqüência é uma de suas virtudes prediletas: 'Est enim eloquentia una quaedam de
summis virtutibus', conforme Cícero. Sabe discursar com entusiasmada eloqüência em
que o ponto está em dizer o melhor e não em falar muito. Com  aquela eloqüência em que
não é somente a boca afalar pois, também, falain os gestos e a fisionomia do orador. Os
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gestos em harmonia com a voz e a fisionomia em harmonia com os gestos: 'Ut gestus ad
vocem, multus ad gestum accomodatur'.
A sua era a voz de um homem de bem que falava com simplicidade, com naturalidade: era
a voz de um cidadão exemplar; notável pela opulência da sua cultura, pela pureza de sua
vida interior e pelo valor moral da sua conduta.

Eminente orador, vir elo quentissimus, Horta Pereira sempre usou linguagem pura e bem
acomodada à compreensão de todos que o escutavam, purissimus sermo, e provou que sabia unir
ingenium, studium et doctrina, recomendados pelos clássicos latinos para a formação do orador
ideal. Objetivando atingir o mesmo fim, Aristóteles aconselhava phisis, ethos kai logos.

Falando sobre diversos assuntos, com a autoridade que convence, ele fazia a sua retórica
ser, na realidade, vis aut potestas persuadendi. Não lhe era difícil obter este resultado porque,
segundo o ponto de vista do jesuíta Padre Antônio Vieira, o melhor conceito que o orador leva à
tribuna é o que de sua vida têm os ouvintes.

4 SOARES DA ROCHA

Homem excepcional por suas notáveis qualidades e por sua elevada categoria moral, Luís
Soares da Rocha era de retíssima consciência, despertando sentimentos de admiração e respeito
sem limites entre todos que tiveram a felicidade de conhecê-lo.

Desde jovem, revelou-se possuidor de fina inteligência que o inclinou para a Justiça e
para o Direito.

Os seus olhos faiscavam indignação quando via a mentira triunfando, a falsidade aplaudi-
da e a hipocrisia premiada.

Franco, evitava a proximidade da tagarelice fútil que girava em torno de assuntos banais.
Vivia com o humaníssimo desejo de expressar com veemência a carga de verdades que

levava no seu interior.
De vontade firme e tenaz, tinha a coragem intelectual de afirmar que era erro o que não

estava certo.
Seguro de si, dos conhecimentos que possuía e dos princípios de que não abria mão, en-

frentava com garbo qualquer adversário.
Assim nas conversas como na tribuna, suas argumentações eram sérias. Sabia analisar

com inteligência e deduzir com lógica.

Em todas as suas atitudes eram notados o primado e o predomínio da razão. Frio, exato e
prudente, manteve o equilíbrio e o bom senso no exercício de todos os cargos que ocupou com
dignidade e competência. Principalmente como responsável pela ordem pública, pela tranqüilidade
social, pela segurança a que todos os cidadãos têm direito a fim de poderem viver em paz. Quanto
a esse particular, mostrou, em qualquer oportunidade, que tinha autoridade e era autoridade mere-
cedora do obséquio da obediência e do respeito de todos os mineiros, visto que nunca lhe faltou
aquela compostura que é a seriedade das maneiras corretas.

Sempre cultivando a virtude da Justiça, foi moderado quando deveria sê-lo, foi forte quan-
do as circunstâncias o exigiam e foi prudente, conforme a ocasião que, bem considerada, é a verda-
deira alma de todas as ações humanas. De Demóstenes, este juízo:

Ainda que pequenas, as ocasiões são autoras de coisas grandes e definidas, pois aquelas
que se fazem apressadamente, fora do seu tempo oportuno, apressadamente costumam
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acabar; e aquelas que, com razão, tempo e oportunidade se executam, perpetuamente
permanecem.

Seu bom êxito nas atividades com que soube manter a ordem pública teve como origem a
observância das leis que, respeitadas e bem guardadas, impedem que cada um viva à medida do seu
apetite. Além disso, é da observância das leis que depende o princípio da autoridade.

Não foi à toa que, nas Fil(picas, Cícero definiu a lei como uma razão nascida de Deus, que
manda o honesto eproíbe o contrário; unia regra do justo e do injusto, que manda aquelas coisas
que se devem fazer.

Sem medo de errar, qualquer cidadão pode afirmar que a lei é uma ordenação da razão
para o bem comum, é uma razão sem paixões. Pensando assim foi que Luís Soares da Rocha
encontrou, nela, salutar fonte de poderosos estímulos para bem servir o povo. Quanto a esse parti-
cular, quero dar o meu testemunho de que raros foram aqueles que o igualaram no amor à Justiça,
quando ele agia na defesa da ordem pública, sem violência, mas com energia.

Tenho para mim que ele também aprendeu a lição de Balarmino: A justiça não é mais que
a retidão da ordem. Justo é aquilo que é reto e adequado, e o que é mais congruente com sua regra
- Justitia nihii est aliud, nisi ordinis rectitudo. Id enim est iustum, quod rectum et adaequatum, et
cum sua regula optime congruantur.

Vem a propósito a observação de Aristóteles: As leis não são boas porque se mandam, mas
porque se guardam.

Com licença do prezado leitor, permito-me, aqui, fazer uma ligeira digressão sobre a auto-
ridade. Vista em seu sentido geral, ela é uma superioridade conquistada por merecimento ou conferida
por especial confiança. Assim sendo, apresenta-se com duas fontes. A primeira é uma qualidade
inata que o ser humano possui, um sinal distintivo da sua personalidade ou um prestígio adquirido
pela ciência, pela sabedoria, pela prática de raras virtudes, dentre as quais se destacam a Justiça e a
Fortaleza de ânimo. Quem está vestido desse tipo de autoridade impõe-se por si mesmo e é alvo dos
maiores respeitos. O que não acontece quando ela tem a sua origem em habilidades pouco reco-
mendáveis. E a segunda está na função, que é exterior ao indivíduo, mas confere direitos sobre
aqueles que lhe estão subordinados e obriga a rigorosos deveres aquele que a exerce. Oracional uso
dela depende das excelentes qualidades de quem é seu privilegiado depositário, do bom sentido que
ele dá ao cumprimento dos seus deveres, da obediência que ele impõe por motivo da sua observân-
cia às leis que regem as suas ações.

O exercício da autoridade só é normal quando aquele a quem ela foi outorgada tem a noção
perfeita de suas responsabilidades, o domínio de si mesmo, o equilíbio mental, e não padece daquele
mal horrível chamado complexo de superioridades. Pois ela só foi admitida na sociedade para prestar
bons serviços a todos que precisarem deles, e não para exercer o autoritarismo na sua mais depravada
e sórdida forma, usando o tenor que angustia e amargura muita gente e nunca promove a recuperação
daqueles que se perderam nos atalhos de muitos erros e que praticaram muitos crimes.

Dando por terminada a digressão que a mim mesmo permiti, desejo continuar apresentan-
doo perfil de Soares da Rocha, cuja personalidade era marcada pelo selo do seu caráter, do que lhe
era característico.

A propósito, devo afirmar que caráter significa o modo de ser do homem em face do
ambiente. Significa, também, reunião de qualidades espirituais que contribuem para construir a

norma constante do ser e do modo de agir dos homens. Isto é: a resultante de quantos agentes
colaboram para dar vida ao que chamamos, com maior ou menor propriedade, fisionomia moral,
norma de vida etc. Então, a personalidade será a reunião de tudo que é característico em um homem
determinado, a forma peculiar que o singulariza.

O caráter pode ser visto, também, como o modo sistematizado da reação do ser humano
em face da vida. Os endocrinólogos podem atestar que a maior influência das secreções internas
sobre a personalidade se exerce precisamente através do caráter, pois as secreções internas e os
centros vegetativos hipotalãmicos são elos que enlaçam o setor psíquico e o setor orgânico da vida
de qualquer homem.

Do cientista Alexis Carrel esta interessante observação: Não o pensamento, porém, sim, o
caráter éfllho das glândulas ou, para dizer melhor; do comportamento hipotálamo-hormonal.

Ciente e consciente de que, circunstancialmente ou vocacionalmente, qualquer cidadão
categorizado tem o direito e o dever de participar da Política, porque é parte interessada na vida do
todo nacional, Soares da Rocha procurou e encontrou nela ótimo instrumento de trabalho, com que
promovia o bem humano da comunidade.

No exercício do mandato de deputado estadual, que os mineiros lhe confiaram, se conhe-
cia os seus direitos, conhecia melhor os seus deveres. Era bem diferente daqueles que, com bárbaro
sentido egoísta, só pensavam em conquistar direitos, esquecidos de seus árduos deveres. Em outras
palavras: daqueles que padeciam de uma crise do dever e de uma hipertrofia do direito, sem que
fosse encontrado remédio para a redução dos direitos e para o aumento das responsabilidades dos
deveres. O afã de acumular direitos havia sufocado, em alguns dos "representantes do povo", o
sentimento do dever. Sobretudo, entre alguns deputados do PR, os quais passavam o tempo medi-
tando como ganhar muito dinheiro e vencer na vida sem fazer qualquer esforço.

Sempre com os olhos voltados para a conveniência temporal e para o interesse pessoal,
havia deputados e senadores, e mesmo certos governadores de Estado, procurando, primeiro, a
ganhança, o lucro, o dinheiro, o numerário, o enriquecimento (às vezes ilícito). Para depois... para
depois... (quando?) ficava a promoção do bem-estar ou da felicidade do povo, promoção que deve-
ria ser a principal preocupação e a maior virtude deles.

Quando escrevo estas linhas, a minha lembrança é despertada para aquelas palavras de
fogo, escritas por Horácio, famoso poeta latino: O cives, cives! Quaerenda pecunia primum es!,
Virtus pos! nummos.

Como bom político, Soares da Rocha sempre manifestou acendrado amor ao cumprimen-
to do dever que, em sua honrada pessoa, podia ser posto no plural: seus deveres, seus múltiplos e
árduos deveres. Para ele, a honra, a inteireza e a retidão não eram virtudes privativas da magistratu-
ra, dos magistrados dignos de louvores; eram, também, as virtudes prediletas dele. A honra anima-
va e fortalecia a inteireza e a retidão, defensoras dela.

A inteireza e a retidão podiam sofrer tentações de dia e de noite, mas a honra era o anjo da
guarda de ambas. E quando a inteireza e a retidão ficavam perdidas, a honra ficava infamada.

Seu imenso pesar ou seu maior desgosto estava no sentir que era pequeno, quase nulo, o
poder das leis lá onde reinava o dinheiro. Este era, também, o antigo ponto de vista de Caius
Petronius, favorito de Nero, o qual entrou na História com o honroso título de arbiter elegantiarum,
que não quer dizer árbitro das elegâncias porque significava Ministro dos Prazeres. Foi ele quem
deixou escritas estas palavras: Quidfaciant leges, ubi sola pecunia regi!.
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Enquanto o espírito se prender ao corpo, enquanto o corpo submeter e cativar o espírito,
esta verdade prevalecerá, como prevalece nestes nossos dias em que as respeitáveis atividades po-
líticas do passado ficaram avacalhadas. Tão avacalhadas que, quando, a um médico, a um enge-
nheiro, a um professor de Universidade e a um técnico se pergunta se eles são políticos ou desejam
fazer carreira política, é comum a resposta vir acompanhada de um gesto entre surpreendido e
desdenhoso: eu me atenho ao meu ofício, à minha profissão; honrosamente ganho a minha vida no
trabalho de cada dia; não quero complicações; que façam política os ambiciosos, os que não têm
outra coisa em que se ocupas, e não sabem ganhar o pão de maneira mais decente, os que nasceram
para a vida de submissos ao Poder Executivo e que transformaram ambas as Casas do Congresso
Nacional em cartórios suburbanos destinados para o registro oficial de medidas provisórias que
eles são obrigados a votar.

Nestes últimos anos do século XX, a Política, sobretudo nos partidos coligados que incon-
dicionalmente apóiam o Presidente da República, deixou de ser nobre atividade do espírito para ser
coisa de lacaios e de escravos incapazes de discordarem da vontade soberana do todo-poderoso do
momento.

Deveras lamentável o que se vê, atualmente, no Brasil. De um lado, aqueles que, com digni-
dade e com nobreza de sentimentos, lutam pela conquista da liberdade de votar conscienciosamente a
favor das exatas soluções dos problemas relacionados com o desenvolvimento e com o crescimento
econômico da nossa Pátria. E, de outro, os que lutam indecorosamente pela conquista de um freio na
boca ou de esporas nas nádegas, esperando sinecuras e prebendas para os seus apaniguados.

Soares da Rocha nunca pensou em ficar acima dos outros deputados nem se julgou menor
do que os outros. Era um político diferente dos outros. A longa experiência no lidar com os homens
o levou à certeza de que a igualdade entre eles era um sonho irrealizável, visto que é impossível
igualar os seus deveres, pois é o dever e não o direito que marca as diferenças essenciais e as
categorias entre os homens. Se falo assim é porque estou certo de que a maioria dos homens só
pensa em seus direitos, só reclama os seus direitos, quanto mais, melhor, e só aceita o dever como
carga pesada, insuportável, como doloroso sofrimento físico. Uma minoria insignificante, capaz de
todos os sacrifícios, é que cuida de cumprir os seus deveres.

O policial humano e compreensivo havia sido como o político. Procurava entender as
atitudes atrevidas e arrogantes de jovens subversivos que eram assíduos freqüentadores do quinto
andar da Secretaria de Estado da Segurança. Sabia como proceder com eles. Não os catigava com
desumano tratamento, apesar de alguns haverem feito tudo para merecê-lo. Naquele tempo, o jo-
vem usava e abusava da liberdade para fazer o que queria. Era uma espécie. de deus pagão, como na
Grécia de antes de Cristo. Parecia ter o capeta no corpo. Perturbava a ordem pública, obrigando a
sociedade a ficar apavorada com as suas traquinadas e diabruras, com os atrevimentos das suas
loucuras de irresponsáveis que pretendiam derrubar a ditadura, protestando inutilmente contra ela,
montados em cavalos de pau, empunhando baionetas de taquara e trazendo a tiracolo bodoques
inúteis até para caçar joões-tenenéns.

Para o xerife, como ele era apelidado, tudo aquilo era palhaçada de rapazes mal-entrados
na puberdade, era exibicionismo de agitados filhinhos de papais ricos, assustando o povo e as
famílias atribuladas.

Como eles mesmos atestavam publicamente, os jovens não eram iguais perante a lei.

*

Na paisagem humana de Minas Gerais, Luís Soares da Rocha se destacou por suas atitu-
des, que mereceram os mais calorosos aplausos dos homens de bem.

Nunca deixou de estimar os ofícios em que trabalhou com dedicação exemplar, como
nunca deixou de ilustrar o esplendor de sua dignidade pessoal.

Prezava a si mesmo, sem envaidecer-se de suas notáveis virtudes, na certeza de que só é
desprezado quem a si mesmo não sabe prezar. O filósofo Sêneca pensava assim: Nemo ab alio
contenznitur, nisi qui a se contemptusfuerit.

Soube ajustar a sua vida e as suas ações a fim de ninguém achar o em que ofendê-lo.

A sua presença na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais marcou a legislatura
de que participou, colaborando para engrandecer a Casa que ele muito honrou.

Nenhum patrimônio mais opulento ele deixou para a sua família que a boa fama da intei-
reza do seu caráter, da retidão do seu espírito e da honestidade das suas ações, merecedora de todos
os louvores.

Não há quem não deseje deixar aos pósteros a perpetuidade de um nome honrado. Boa é a
saúde, mas termina com a vida. Boa é a vida, mas é breve demais para ser curta, como dizia Disraeli,
repetindo as palavras de Plínio Menor a seu amigo Rufo: Que coisa mais breve que a vida mais
longa - Nihil Iam circuncisum, tom breve, quam vita hominis longissima. Bom é o entendimento
claro, mas tem muitas ignorâncias com que lutar. Boa é a liberdade, porém demora a ser colhido o
fruto dela. Boas são as riquezas, mas estão sujeitas aos assaltos e aos grandes prejuízos nos inves-
timentos infelizes e nos empréstimos de dinheiro a parentes. Só a fama está livre desses perigos, e
sairá por toda a Terra para semear, através dos tempos, a glória do morto.

Qual é a vida, tal é afama, escre veu Petrarca no Diálogo 130 do De Studio Famae.

Muitas vezes senti crescer a minha alegria por ficar sabendo que Luís Soares da Rocha me
havia colocado entre seus maiores e melhores amigos.

5 MíLTON SALES

Entre as páginas de vários livros das Sagradas Escrituras, encontram-se pitorescas refe-
rências a diversas espécies de língua. Por exemplo, no Livro de Jó: A flagelo línguae absconderis -
Cuide-se de ficar seguro do açoite da língua (dele), e língua viperis - língua de víbora. No Livro dos
Salmos: gladius acutus - espada afiada. No Livro dos Provérbios: lingua iniqua - língua perversa.
No Livro do Eclesiástico: língua coinquinata, et  verbo ,nendacii - língua torpe, dos forjadores de
mentiras. No Livro de Jeremias: sagitta vuinerans - seta que fere. No Livro de Oséias: afurore
linguae suae - língua furiosa. No Livro de Miquéias: lingua fraudulenta - língua enganadora. No
Livro de Sofonias: língua dolosa - língua insidiosa, trapaceira. No Livro de isa (as: quasi ignis
devorans - língua semelhante ao fogo que devora. Na Epístola de São Tiago: língua ignis est,
universitas iniquitatis - a língua é fogo, um mundo de iniqüidades.

A expressão universitas iniquitatis pode ser traduzida, também, por universidade das mal-
dades. Universidade significa as Escolas e as Classes em que se ensinam e se exercitam todas as
ciências. E a boca maligna do maldizente é a Universidade, em que a língua faz seu curso de
aperfeiçoamento de todas as maldades nos diferentes graus de licenciatura, de bacharelado, de
mestrado e de doutorado.
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Observando bem, a língua de quem fala mal dos outros é pior do que ofogo que, se causa
alguns danos irreparáveis, faz muitos benefícios, pois cozinha os alimentos, nas usinas siderúrgicas
funde o minério de ferro e o transforma em aço, ativa as forjas nas metalúrgicas, é a alma da
indústria açucareira, apura a prata e o outro e colabora na produção de muitas obras de arte. E o
fogo da língua, além de queimar a honra e a boa fama de muitas pessoas e de reduzi-Ias a cinzas,
sempre atormenta. Só serve para fazer o mal.

Convém salientar que a boa fama é mais difícil de ser restituída que qualquer bem mate-
rial. Pois, com a mesma mão, o ladrão pode restituir a coisa roubada. Entretanto é quase impossível
que a mesma língua possa reparar o dano feito a muita gente boa.

Neste mundo em que todas as coisas têm a sua utilidade e os seus inconvenientes, só o
dizer mal dos outros tem muitos inconvenientes e nenhuma utilidade.

Na verdade, muitos bens se originam do bom uso da língua. E, de seu mau uso, muitos
males. Se louva a Deus e, com bons conselhos e ensinamentos, é útil aos homens, cumpre seu mais
belo destino. Porém, se vive negando evidências, abonando mentiras e inventando quimeras, mere-
ce as mais severas censuras.

Na literatura universal, a curiosidade descobriu a língua comprida, a língua que é fera
indomável e a outra que amargura e martiriza muitos corações; a língua infamante, pior que o
punhal que mata, e a língua que, com um se, com um mas, escurece muitos nomes e apaga muitos
merecimentos; a língua peçonhenta que, em todos os lugares e em todas as ocasiões oportunas ou
inoportunas, com artificiosos estratagemas, se insinua, se mete, se intromete e mexerica, ofenden-
do e injuriando, escondendo a verdade e perturbando a harmonia que deve reinar na sociedade
humana, e veiculando calúnias. Seja dito, de passagem, fazendo o linguarudo ficar na impossibili-
dade de reparar as ruínas causadas por suas quase irrevogáveis palavras.

Os clássicos latinos fazem alusão à língua que nunca promove a felicidade de quem quer
que seja: inala lingua, à língua que não cala, mesmo depois de cortada: língua maledicta nequidem
excisa silet, e à língua que, para ser freada, exige esforço maior do que o empregado para vencer
exércitos: linguamfrenareplus estquam castra domare. Desabonadoras menções eles fazem àque-
les que têm lingua venalis, a língua venal, corrupta, prostituída, cujos elogios desonram e aviltam
qualquer homem de bem e cujos impropérios engrandecem aqueles que são alvos preferidos: lingua
obtrectationis.

Os filósofos gregos e os do Império Romano se referem de maneira desagradável à língua
dos aduladores, sempre coleantes e interesseiros nas vizinhanças de quem governa. Os seus elogios
duram enquanto durarem as ganâncias. E à língua dos adjetivos irrefletidos, das lisonjas repugnan-
tes dos profissionais da arte de pescar favores caríssimos, graças imerecidas e colocações bem
remuneradas. Por exemplo: a língua de Lucano que recomendou a Nero que, quando fosse deus, se
colocasse exatamente no meio do céu, porque, se gravitasse demasiadamente sobre um dos lados
da abóbada celeste, o eixo do mundo se quebraria sob o peso de tão grande príncipe, e o equilíbrio
de todas as coisas ficaria perturbado.

No folclore, aparecem as línguas mentirosas, as que mais falam e as mais bem ouvidas, e
as línguas bisbilhoteiras, peritas em cochichos e fofocas, espalhando intrigas e até ódios; as que
diminuem prerrogativas, exageram imperfeições e põem no olho da rua a honra de muitas pessoas
inocentes. Outras se fazem porta-vozes de juízos temerários, que se formam na imaginação, e anun-
ciam falsos testemunhos berrados pelos quatro cantos da cidade, e outras são açoites de quem

merece os maiores respeitos. Umas, falando o que o entendimento imagina, e outras, afirmando
com toda a certeza o que não é verdade, são chicotes de reputações ilibadas. Aparecem, também, a
língua de palmo e meio, a do falador incorrigível, a língua coçando para falar o que não deve, e a
língua suja de indivíduos obscenos.

De tais línguas e da violência dos seus golpes não há quem fique livre, o que seria o mesmo
que ficar livre da peste, da fome e da guerra. Da peste que tudo infecciona. Da fome que tudo devora.
Da guerra que tudo devasta e destrói. Além de as línguas desenfreadas que, como feras furiosas, tudo
pisam e ferem, atropelando honras, telentos e virtudes e, por pior que seja o mal, ainda pior o fazem;
há outras que são clarins anunciando a paz que deve reinar entre os homens, que são advogadas da boa
fama das pessoas exemplares no cumprimento dos seus deveres, madrinhas da justiça, consoladoras
das tristezas, pregoeiras das verdades, prestando a Deus as mais sinceras homenagens.

Vem a propósito perguntar: Que é mesmo melhor do que a língua, e do que a língua que é
mesmo pior? - Quid melius língua, língua quidpeius eadem?

*

No meio das más línguas não sei onde colocar a do Deputado Mílton Sales, o menino
terrível, l'enftmnt terrible da UDN, de aborrecida memória para muitos dos contemporâneos dele na
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ainda vivos.

Ferrinho de dentista (aquele superado extirpador de nervos que fazia qualquer cliente
chiar e berrar nomes feios nos gabinetes de antigos odontólogos) era o apelido de que muito se
orgulhava.

Os Deputados Castelar Guimarães e José Raimundo, discretos e sisudos, comparavam
Mílton Sales com o vulnerante ouriço-cacheiro que os cientistas, nos velhíssimos livros de zoolo-
gia, chamava hystrix 6tpi.E,). Pequeno animal no tamanho, mas grande na ferocidade, entesando a
pele, ele sacode contra a sua vítima espinhos duros e agudos de que a natureza o armou, parecendo
trazer em si mesmo a aljava, o arco e as setas. Claudiano (Claudius Claudianus), poeta latino
nascido no ano 365 da Era Cristã em Alexandria (Egito) e famoso tanto quanto célebres foram
Homero e Virgílio, escreveu sobre ele estes versos:

Ecce brevis propriis munititur bestia telis
Externain nec quaerit opem, fert omitia secum:
Se pharetra, sese iaculo, sese utitur arcu.

A comparação era aceitável porque, na verdade, a língua de Mílton Sales era pior do que a
mencionada fera, visto que, além de aljava, arco e flecha, trazia consigo o veneno, muito veneno
em dose avultada.

Mílton Sales entregou-se à maledicência com a cegueira de enamorado mal entrado na
puberdade.

Tinha de ser da UDN que, no interior do Brasil, era mais conhecida por UDM: União
Diabólica dos Maldizentes, de cuja boca difamadora saía a mentira a roubar aos pessedistas o valor,
aos doutos o saber, aos beneméritos a glória, e aos justos a virtude.

Na maioria daquela gente que compunha os quadros do antipático partido político, era
moda a ostentação da irreverência, da calúnia, da demolição, de todos os ódios juntos.
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Raros, raríssjmos, os deputados udenistas que respeitavam os líderes do PSD, do PTB, do
PST, do PTN e do PRP. Os outros usavam e abusavam da imunidade parlamentar que lhes punha
nas mãos o tacape, a borduna e o porrete para agredir, para ferir e para massacras aqueles que, por
dever de consciência e de patriotismo, lhes eram contrários.

Mílton Sales pertencia ao batalhão de choque do seu agitado e aguerrido grêmio político.
Era seu principal soldado. E o mais destacado sócio da Confraria da Boca Maldita, fundada pelo
Professor Pedro Aleixo, que foi seu presidente perpétuo.

Eriçado de asperezas na tribuna da Assembléia Legislativa, ele metia medo a alguns ad-
versários que eram tímidos por natureza e haviam feito por merecer as dentadas de seus caninos
mordazes. Coisa engraçada: então ficava deslumbrado, com os olhos cintilantes de maldade, e
punha impiedosamente em exercício a crudelíssima propriedade de sua língua malédica.

Trêfego, quando falava, praticava travessuras, cometia desatinos e fazia diabruras, provo-
cando gargalhadas no auditório, que o saudava e o aplaudia como Professor Humoris Causa daAcademia dos Linguarões. E, dos colegas udenistas, recebia calorosas e ruidosas palmas, de que
ele gostava muito, como o lagarto gosta do sol.

Inteligente e habilidoso, sabendo usar todos os recursos da oratória, com manhosa destre-
za e apreciada sagacidade, dava a qualquer engano o peso de sólida e incontestável verdade. Na
balança da sua língua, conferia ao equívoco o peso que queria, levando o ouvinte desprevenido a
lhe dar o desejado crédito. Estava convencido de que qualquer palavra pronunciada com maior ou
menor ênfase podia aumentar ou diminuir o peso da matéria sobre que ele falava.

As vezes, uma silaba, um mas, um se e um senão bastavam para infamar qualquer pessoa
honrada. Tão venenosa a língua do maldizente que, com uma só palavra, pode derramar uma noite
de trevas sobre a mais brilhante reputação.

Quando se soltava a falar, a língua de Mílton Sales fazia misérias, pois estava cheia de
venenos. Era indomável, por natureza. Pode o homem amansar o tigre e o leão, pode até amansar
jacarés, mas não consegue domar a língua do maldizente.

Ferrado às suas opiniões, ele era incapaz de reconhecer as notáveis qualidades de quem
não pertencia à UDN. Contra os próceres pessedistas e petebistas, gritava, transtornado, os maiores
impropérios que o faziam parecer meio-homem e meio-fera. Tanto para ele quanto para os seus
cupinchas, a eloqüência era uma sabedoria que falava copiosamente contra Getúlio Vargas e contra
Juscelino Kubitschek, Benedito Valadares e João Goulart. E não sabia falar quem não tecesse e não
assentasse coroas de flores imarcessíveis nas formosas cabeças de Carlos Lacerda e de Pedro Aleixo,
que não eram tão santinhos como ele figurava, alardeando imaginadas qualidades deles.

A sua língua era mesmo o tacape com que pretendia massacras os líderes do PSD e do
PTB. E a sua retórica era como espelho curvo em que as imagens dos adversários, deformadas,
apareciam esquisitas, bizarras e ridículas.

Juscelino, sua vítima preferida, quase todos os dias era malhado sem dó nem piedade.
Mais malhado do que Judas, em efígie, nos sábados de aleluia, o qual, depois da malhação, era
estraçalhado e queimado em praça pública.

Eni política não se conhece a honra. Eis o que afirmava Disraeli, um dos maiores estadistas
da Inglaterra e Primeiro-Miniso em 1874, no áureo tempo da Rainha Vitória. Apoiado nessa frase do
ilustríssimo judeu, se é que a conhecia, Mílton Sales se atrevia a fazer dela a justificativa da sua
alegria, da sua ojeriza e do seu ódio àqueles eminentes brasileiros, dignos dos maiores respeitos.
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Não há neste mundo quem não tenha os seus defeitos. Entre os udenistas, eles abundavam.
Abundavam, mesmo. Com naturalidade. E como abundavam!!! Sem que fosse necessária tanta
abundância.

Até entre os vegetais, os animais e os minerais se encontram defeitos. Por exemplo: a rosa
é a rainha das flores, mas tem os seus espinhos. O pavão é orei das aves, mas tem deformidades nos
pés. A baleia é a rainha dos mares, porém as suas vistas são curtas. O ouro é o rei dos metais, mas
tem as suas fezes, as suas escórias. O diamante é o rei das pedras preciosas, mas tem o defeito da
origem, porque vem do carvão.

Baseados nas corretas informações dos astrônomos, mesmo o Sol tem as suas máculas, as
suas manchas, e é rei de nosso sistema planetário, em torno do qual a Terra gira.

Não adiantava a nenhum deputado correligionário ou adversário, com a lógica dos racio-
cínios acertados, mostrar a Mílton Sales que a ninguém a maldade fez alcançar as mais altas posi-
ções. Nem dar-lhe bons conselhos para que fosse mais prudente, calando; mais discreto, falando
pouco e bem; e mais digno de crédito, sempre dizendo verdades; e para que deixasse o vício de
pretender, com suas mal pensadas palavras, apagar os merecimentos e escurecer a boa fama, os
mais brilhantes resplendores de qualquer pessoa.

Para ele, a maledicência era a mais eloqüente oratória. Conforme o seu juízo,- só falava
bem quem soubesse falar mal dos adversários da UDN. E esperar que ele deixasse de falar mal seria
o mcsmo que pedir ao espinheiro que não picasse e ao fogo que não queimasse. Era-lhe impossível
corrigir-se porque a maledicência era a sua força, sua grande e única força.

Procedia de tal maneira que fazia muita gente pensar que seria sua maior empresa e sua
ação mais heróica a destruição de Juscelino Kubitschek, para quem, nas tormentosas tempestades
da maledicência, o porto mais seguro era o silêncio.

Na verdade, o modesto silêncio de Juscelino foi a apologia de sua superioridade moral e a
prova de quenão merecia ser tão maltratado. Se por acaso respondesse aos torpes ataques de Mílton
Sales e de quaisquer outros udenistas, Juscelino desceria ao nível de cada um de seus injustos
agressores. E mais se acredita a virtude não respondendo do que manifestando o protesto contra os
agravos com que era ferido.

Para essa gente, o dizer mal era uma espécie de manjar que nunca a enfastiava. E Jusce-
lino sofria com paciência o que não podia evitar: Ferendumn est quidquid vitari non potes!, visto
que lhe era impossível querer acabar com todas as maldades: Inipossibüe omnnia inala extirpare,
como diziam os oradores romanos traduzindo o pensamento de Platão. Como ele, foram poucos
aqueles que, diante do rancor violento de irados inimigos, tiveram, igual à sua, aquela paciência
que Santo Agostinho assim definiu: Virtude com que sofremos os inales para que não desespere-
inos dos bens.

Sorrindo-lhe sempre a alma nos olhos, Juscelino nunca deixou de ser homem pacífico,
homem tranqüilo, homem que sabia cultivar a ciência da paz, que é outro nome da paciência:
Patientia es! pacis scientia, conforme o inteligente e sábio juízo de Santo Agostinho, acompanhado
de igual juízo do jesuíta Padre Antônio Vieira:

Para observar a perfeita lei da paciência no martírio não basta só padecer mas é neces-
frio padecer e calar. Só padecendo e calando é que há verdadeira paciência, cuja glória

consiste em padecer sem culpa.

/	
A tranqüilidade do silêncio motivou muitas vitórias de Juscelino.
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Mílton Sales podia, com certeza, ser comparado corri aqueles corsários que, até em bonan-
ças, eram piores que as tormentas.

Do meu ponto de vista, o turbulento, esfogueado, irrequieto e estouvado capetinha do sul
de Minas, que tinha seu império eleitoral em Cambuí, Extrema, Paraisópolis, Borda da Mata e
adjacências, não era feio como o pintavam, e parecia ser.

O seu discurso de despedida da Assembléia Legislativa de Minas Gerais foi sincero ato de
contrição em que se mostrou arrependido de todas as injustiças cometidas contra os deputados que
ele furiosamente havia injuriado e ofendido. Dentre eles o mais injustamente agredido havia sido o
Deputado João Herculino, que lhe declarou, em oportuno aparte:

Perante a minha consciência e perante Deus afirmo que a maior de todas as injustiças que
sofri na minha alma eu a sofri dentro desta Casa, e o autor dela foi VExa. Sofri muito por
causa do escândalo provocado pela imprensa naquela época, e tive dó de V Exa, O en-
contro que tive/nos ontem nos corredores desta Assembléia seria bastante para que eu o
perdoasse e desaparecesse a profunda mágoa que a sua injustiça me causou.

Antes de pronunciar o tal discurso, que foi publicado nas páginas 37 e 38 do Minas Ge-rais, dia 3 de janeiro de 1959, ele procurou todos os deputados com os quais havia mantido acirra-
das discussões, cumprindo o seu dever; como ele dizia. E a todos pedia desculpas e perdão por
motivo das agressões praticadas.

Quanto a mim, nunca o levei a sério. Tanto assim que, um dia, atacado por sua violenta
paixão udenista, limitei-me a gritar-lhe às orelhas o hemistíquio (metade de um verso) do satírico
Aulus Persius (34-6 d.C.): Puer; sacer est locus iste, extra migite: Menino, este Plenário é sagrado,
vá mijar os seus desaforos lá fora.

Ele não era má pessoa. Padecia de mal incurável: a paixão udenista que, como qualquer
outra paixão, era perturbação da mente, perturbado mentis, conforme o pensamento de Cícero. Eis
a razão por que os seus xingatórios eram desculpáveis e perdoáveis.

Fazendo confissão pública dos seus pecados, ele mesmo afirmou no referido discurso:

Minha consciência diz que muitas vezes fui injusto nesta tribuna, porém não que as injus-
tiças por mim feitas fossem conscientemente praticadas, mas em virtude da fonte de infor-
mações que chegavam ao meu conhecimento. Penitencio-me dos erros que cometi porque
fui injusto em certas acusações.

E continuava dizendo:

Tenho a coragem de estender a mão aos meus inimigos neste Plenário porque não quero
sair desta Casa tendo inimigos; inimigos não tive na vida particular; mas neste Plenário
consegui arranjar muitos.

Elogiando-se falou:

O meu mandato irá fazer mais falta ao povo do que a mim mesmo. Prestei serviços ao povo
e ao próprio governo. Sacrifiquei a mim próprio, levei a intranqüilidade para o meu lar.
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Criticando o povo que o não reelegeu nas urnas para a próxima legislatura, saiu com este
queixume, com esta lamentação:

E, quando sem covardia, mas por dignidade e honradez, me dirijo até aos inimigos, é para
dizer-lhes que o povo não merece nenhum sacrifício. Só eu sei o que osmeusfilhos sofre-
ram para que eu pudesse defender os interesses do povo nesta Casa.

E repetiu:

O povo não merece este sacrifício em face dos telefonemas anônimos que, dezenas de
vezes, foram passados à minha casa, apavorando uma menina de oito anos, injuriando-
me e a própria honra da minha esposa.

(Entre parênteses, permito-me discordar do fogoso deputado. O povo merece todos os sacri-
fícios do candidato eleito com seus numerosos e preciosos votos. Ele, sim, foi que não fez por mere-
cer.em 1958, o mesmo apoio eleitoral recebido nas urnas de eleições anteriores. Naquela, realizada
em 1950, havia recebido 6.806 votos, ficando em 12° lugar entre os mais votados da UDN. E, em
1954, com 10.092 votos, conseguiu o 3° lugar, deixando para trás Oscar Moreira, José Cabra!, Dnar
Mendes, Paulo Campos Guimarães, Carlos Horta Pereira e outras estrelas do seu Partido. Mas, em
1958, ficou numa remota suplência, lá no 23° lugar, servindo-lhe, enretanto, como ficha de consola-
ção, o haver ficado acima de Moacir Resende, Oscar Gomes Moreira, Oswaldo Pieruccetti, Paulo
Campos Guimarães, Paulo de Salvo, Simão Viana da Cunha Pereira eWaithon Goulart.)

O que lhe faltou foi, antes, ter tomado conhecimento da sábia advertência de Erico
Veríssimo, escrita em uma de suas páginas mais lidas e interessantes:

A vida de muitos políticos é como a cartola de mágicos. Com  um pouco de imaginação e
muita demagogia, eles tiram dela tudo: coelhos, pombos, periquitos, ramos de flores,
bandeirinhas, moedas de ouro. E verdade que há momentos em que ela é uma cartola
velha e vazia, sem glórias nem surpresas. Essa é a hora de deixar o palco, porque se o
político demora uni segundo mais, chovem repolhos e ovos podres, e a vaia começa.

É isto mesmo: quem se mete em labirintos, no intrincado de seus rodeios facilmente se perde.

Coitado do Mílton Sales. Colheu o que havia plantado. Coitadinho!!! Para bem servir o
povo, não precisava de extremar-se no exercício da maledicência que martirizou muitas almas. A
sua derrota foi a justificação dos inocentes que ele maltratou durante alguns anos, corando-lhes os
rostos com afrontas e contumélias, fazendo-os vermelhos de envergonhados.

A justiça do povo, em certos casos, parece com a justiça divina. Pode tardar, mas não
falha, nunca.

Com suas imprudentes e mal pensadas palavras, Mílton Sales apagou muitos merecimen-
tos, pichou honras, imputou aleivosamente culpas a políticos que as não mereciam. E muitas famas
escureceu, e muitos danos causou.

Para alguns homens o dizer mal é mesmo um manjar que nunca os enfastia, é o pão de
cada dia, que nunca os satisfaz. Infelizmente, andam esquecidos de que muito mais culpado do que
o homicida que mata é o maldizente que infama, diminuindo prerrogativas, exagerando imperfei-
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ções, negando evidências, abonando mentiras, avalizando informações erradas, inventando quime-
ras, pisando verdades, vilipendiando talentos e atropelando a inocência.

Termino este estudo sobre a personalidade ímpar de Milton Sales afirmando que, conforme
o meu ponto de vista, o melhor e mais ajustado símbolo de suas atrevidas impertinências poderia ter
sido a mosca. A quem começou perseguir, ela o não larga. Vai e vem. Voa e volta. Tocada de uma face,
investe contra a outra. Soprada da boca, mete-se pelo nariz e até pelas orelhas. Inimiga tão obstinada
quanto audaz, sempre expulsa e nunca desterrada, agressora e fugitiva, interrompe os assaltos para os
repetir e multiplicar. Suspende as picadas e as renova. Da mais sofrida paciência é volátil tirana.

6 JOSÉ RAIMUNDO SOARES DA SILVA
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Na verdade, a Medicina padece de irremediáveis limitações porque não é ciência exata.
Não é, mesmo. Embora não possam ser negados os seus avanços, os seus progressos, ela parece que
ainda está engatinhando. E vive apoiada nos pulsos dos enfermos, os quais são tomados para maior
segurança dos médicos em suas observações. Falando assim, não é minha intenção faltar-lhe com o
devido respeito, pois ela nunca está completamente feita. Nela, quase tudo é transitório, efêmero.
Se há ciência que facilmente se desatualiza é ela. Em muitas de suas diferentes áreas, o que hoje é
novidade, amanhã será arcaico, superado. E daqui por dez anos, poderá ser tida e havida como se
fosse dos anos 219 antes de Cristo, quando chegou a Roma o primeiro médico vindo da Grécia,
aquele peloponesiano Archagatos, filho de Lisânias. O importante acontecimento se deu durante o
consulado de L. Aemilius Paulus e de M. Livius Salinator.

*
Corno médico e como político foi figura nacional. Soube honrar a sua profissão, a mais

humana de todas, e o mandato de deputado que os mineiros lhe haviam confiado, em boa hora.
Destacou-se pela inteligência, pela cultura, pela capacidade de trabalho e pela indisfarçável

vontade de sempre ser útil ao povo.
De elegante sobriedade em tudo, as suas palavras, os seus gestos, as suas atitudes e até

seus eloqüentes silêncios eram presididos pela prudência e marcados pela oportunidade.
Mantendo até o fim da vida a juventude do seu espírito, as boas idéias encontraram, nele,

fervoroso namorado que não demorava em esposá-las.
A bondade, a delicadeza e a simplicidade foram três das principais dimensões morais do

seu perfil.

Bem-apessoado, tinha aquela boa presença que o fez credor da simpatia de muita gente
que admirava os altos quilates de sua morai inatacável. A propósito desta particularidade, devo
afirmar que, antigamente, poetas, filósofos, juristas, psicólogos e doutores da Igreja ensinavam que
a natureza põe e cria na compostura do homem certos sinais extrínsecos dê grandeza e de nobreza
da alma: Jutrinseca virtus scribitur iii vultu, pmbitas iii imagine refulget. Na Ilíada, Homero a
Iodos quantos gaba de boa presença louva de virtuosos.

Não há prenda que faça mais bem-vistos os homens que a boa presença, nem maior teste-
munho de seu abono que uma notória compostura, eis o que afirmava Sêneca.

Durante a Renascença (séculos XV e XVI) era voz corrente que não há indício mais forte
para conheceras partes interiores do ânimo que ter boas as exteriores do corpo. Santo Antonino de
Florença ensinava que a compostura do exterior de qualquer pessoa é argumento da formosura da
alma, é nota extrínseca de virtudes intrínsecas.

José Raimundo era comunicativo em sua muito bem apreciada simpatia. Cursando a Uni-
versidade, o que mais queria era aprender. Não se preocupava com a conquista das melhores notas
tios exames a que se submetia, pois também pensava que, na quase totalidade dos casos, eram
pigmeus na vida prática os campeões dos primeiros lugares nos estudos.

Discreto e prudente, nunca se empenhou para que seu respeitável nome andasse nas bocas
da publicidade retumbante.

A sua ciência não era apenas aquela que estava embalsamada nos livros. Cuidava de atualizá-
la com interessantes leituras nas revistas especializadas, para seu bom êxito nos trabalhos do con-
sultório, nos serviços hospitalares e na prática da cirurgia.

Tinha aquela certeza, ainda ignorada por alguns de seus colegas imponentes de jubilosa
vaidade, aquela de que o saber médico é constitutivamente limitado e, por sê-lo, exige o máximo de
humildade.
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Permito-me fazer, nesta e na página seguinte, uma ligeira digressão sem sair do assunto.
Naquele tempo, as lições e os preceitos de Hipócrates, falecido pouco mais de cem anos

antes, eram seguidos à risca, rigorosamente.
Então, o divino ancião (apelido com que o Pai da Medicina era conhecido e reveren-

ciado) já havia escrito admiráveis trabalhos científicos que a posterioridade conservou. Entre
eles estão os tratados sobre a Natureza do Homem (em que se encontra a teoria dos quatro

humores: o sangue, a fleuma, a bílis e a atrabile); sobre as Fraturas; sobre os Ares, as Aguas e os

Lugares, que com o outro sobre as Epidemias, oferecem ótimos ensinamentos concernentes à
higiene e à profilaxia; sobre os Prognósticos. E, principalmente, havia redigido os Aforismos,
sua obra-prima, que eu li com deslumbrados olhos, como li os Prognósticos, que contém uma

curiosa preciosidade sobre o peido. E mesmo: sobre sua excelência o peido, que não pode ficar
preso nem retido no momento que deve ser liberado, seja com estrépito, seja sem barulho, como
delicado murmúrio ou mesmo suavemente silencioso. Corre perigo de vida quem o retém ou
segura. Pois a saúde consiste em não haver nenhum embaraço gástrico, como a constipação, nem
qualquer alteração das funções intestinais.

Na edição francesa dos Prognósticos está escrito: Quant aux vents de l'intestin, le mieu,
c'est qu 'ils sortent sans bruit; mais leur expulsion bruyante est encore préf'erable à leur rétention.

Sua estrepitosa ou barulhenta expulsão é mesmo preferível à sua retenção.
Numa época em que os romanos comiam muito, Cícero, nas Cartas aos Amigos, falava de

seus vômitos e de suas diarréias e de outros acidentes digestivos. E Nicarco, que viveu em Roma
sob os Flavianos, escreveu: Le pci, quand ii ne trouve pas d'issue, fait mourir bien des êtres. Mais
le pet sauve également, quand ii laisse échapper son bourdonnement mélodieta. (A citação na

língua francesa vem de que a copiei fielmente da Anthologie Palatine e da obra de Danielie Gourevitch

Le Mal d'Etre Femme.)
O bourdonnement mélodieux (sussurro melodioso) lhe confere um tom musical, agradável

aos ouvidos. O Imperador Cláudio participava das mesmas preocupações. E o que, no seu livro
sobre a Vie des douze Césars, informa o historiador Suetônio:

On dit même qu 'ii avait songé àfaire um éditpennettant de lâcher des vents et des bruits
à table, parce qu'il avit appris que l'un de ses convives était tombé malade pour s'être
retenu par convenance.

No Satiricon, Petrônio (Tines Petronius Niger) reproduz o juízo de Trimalcion sobre o
assunto que levou o Imperador Cláudio a pensar em baixar um decreto que permitia ao conviva
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peidar, quando estivesse presente à mesa, durante os banquetes em que eram servidas suculentas
refeições de alimentos condimentados, regados a saborosos vinhos, como o famoso Falerno:

si! 'un de vous a besoin defaire ses affaires, ii n'a pas de honte à avoin Personne n 'est
venu au monde sans une fente. Pour moi, je pense qu 'ii ny a pas de plus grande tounnent
que de se retenir. C'est la seule chose que Jupiter lui-même ne puisse empêcher Même à
table, je ne défends à personne de se soulager; d'ailleurs les médecins ne veulent pas
qu 'on se retienne. Croyez-moi, si les vents vous monte au cerveau, ils produisent des flui
d'humeur dans tow le corps. J'en cannais plus d'un qui est mort de cettefaçon, faute de
5 'être parléfranc.

Terminada a digressão que me parece haver sido útil ao prezado leitor, convido-o a voltar
comigo ao médico José Raimundo que, como clínico, sabia mover-se com acerto e eficácia em suas
relações técnicas corri os enfermos, pois era ao mesmo tempo bom diagnosticador e bom terapeuta.

Tinha consciência dos austeros deveres que ele era obrigado a cumprir. Por isso, estava
seguro do bom êxito de seus trabalhos profissionais.

Sempre via no seu cliente a pessoa que padecia dessa ou daquela doença. O problema de
cada paciente era observado e analisado como produto de duas quantidades: uma, de valor conhe-
cido, que era a doença, e a outra, de valor eminentemente variável, que é a constituição do organis-
mo agredido pela enfermidade.

Para doentes desiguais, tinha atitudes diferentes, todas muito humanas.

Na cabeceira da cama do seu cliente passando mal, manifestava um dom pouco freqüente
na vida de seus colegas: o de inspirar confiança plena e absoluta em rápidas palavras e gestos
sóbrios inspirados por sua simpatia pessoal e por sua bondade. Sem a simpatia e a bondade não é
possível ao médico entender a prática da Medicina. A bondade é sutilmente considerada como
fundamento da sua perícia na arte de curar. Então, ele se apresenta em público como vir bonus
,nedendi peritus, conforme o modo de falar dos antigos.

A simples presença de sua pessoa física fazia bem ao enfermo. Assim começava a sua
terapêutica, que a palavra animadora e a persuasão polida completavam. Do médico para o doente
corria um fluxo de ressonante simpatia que, às vezes, produzia efeitos taumatúrgicos.

O seu humanitarismo estava sempre alerta em seu espírito científico. Sob os impulsos da
compaixão, às vezes ocultava a verdade ao paciente sobre o real estado da sua doença, quando
percebia que ele estava querendo que, piedosamente, fosse enganado. Há casos em que o médico
pode e deve mentir, por motivo de caridade e para prestar bom serviço à desejada cura. As vezes, a
mentira é mais benéfica do que muitas drogas da farmácia.

Sabia inspirar a confiança sugestiva. A vontade de ser curado consegue seu máximo poder
curativo quando existe uma forte confiança do paciente no médico que o está tratando. A sugestão
terapêutica é sempre bilateral, do médico sobre o enfermo e do enfermo sobre o médico.

Como qualquer doença nunca é cem por cento somática nem cem por cento psicológica ou
psíquica, Dr. José Raimundo perspectivava cada cliente como unidade em que corpo e espírito
reciprocamente se influenciavam. E criava na alma do doente um clima de confiança na cura.

Não fez da sua Medicina uma fonte de riqueza, o que seria sintoma de pobreza espiritual.
Pois é verdade que quando no exercício da sua profissão o médico materialmente se enriqueceu
muito é porque moralmente ele ficou pobre.

Seu maior patrimônio era formado por seus numerosos amigos. Uns, agradecidos aos
benefícios feitos por ele, como médico. E outros, admiradores de suas belíssimas qualidades mo-
rais. Uns e outros formaram o colégio eleitoral que lhe deu esplêndida vitória nas urnas, quando ele
foi candidato a deputado.

Sentindo na sua alma a inquietude sagrada da Política, realizou seu sonho dourado, sen-
tando praça no Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), cumprindo o árduo dever de contribuir para o
bem-estar do povo na promoção do bem comum durável.

Seu líder foi ele mesmo, com sua consciência sempre reta, imutável. E, rebelde à tirania da
opinião pública, manteve bem alto o seu topete, conservando a sua independência em frente da
pedanteria da demagogia daqueles que viviam de iludir e de enganar os eleitores.

Tinha seu modo particular de amar e de servir à Pátria sem precisar de seguir as orienta-
ções de Pasqualini, de Lúcio Bittencourt e de Fernando Ferrari, embora eles fossem ótimos semea-
dores de boas idéias que imprimiram caráter a uma época.

De sólida formação humanística, confinava a autoridade civil em poder o lícito e o justo e
em não poder o ilícito e o injusto.

Sem estudadas posições de afetada superioridade foi que ele desempenhou o mandato de
servidor do povo.

A simplicidade do seu espírito era incompatível com as fórmulas artificiosas com que o
Poder Executivo gostava de ser tratado e com a falta de sinceridade, reinantes nos ambientes ofi-
ciais em que a adulação, a fofoca, a maledicência, a intriga, as futilidades, as tramóias, as velhaca-
rias e a hipocrisia campeavam.

Viu-se obrigado a andar por alguns caminhos que não eram de rosas, mas eriçados de
espinhos. Tempestades e outras tormentas ele teve de enfrentar. Na sua carreira, iniciada com as
melhores intenções, encontrou muitas pedras colocadas pelas incompreensões, pela inveja e pela
mesquinharia de correligionários despeitados e inconformados corri o prestígio que Juscelino
Kubitschek e João Goulart merecidamente lhe conferiram.

Liberal, sempre estava disposto a entender-se com os adversários, ainda que rabugentos e
intransigentes no seu radicalismo, como os udenistas que, com o maior cinismo, foram roubar nas
gavetas do arquivo do pensamento inglês ou no pedestal da estátua de Lincoln, lá no seu Memorial
em Washington, a legenda da sempre repudiada UDN: O preço da liberdade é a eterna vigilância.
Acreditar neles seria o mesmo que acreditar na castidade que os eunucos vivem alardeando para
esquisita admiração de basbaques e bobocas, em Istambul e em outras grandes cidades do Oriente.

Não admitia que, em qualquer ação política, o fim justificasse os meios, conforme a opi-
nião de Maquiavel. O ponto de vista contrário é que está certo: os meios é que justificam o fim. Este
liberalismo estava à altura da sua inteligência.

Na lição de Aristóteles, é perfeito tudo que tem princípio, meio e fim: Totum et completum
est quod habet principium, medium etflnem (assim foi traduzido o pensamento do filósofo para O
latim). De acordo com ele, deve ser julgada por melhor aquela coisa que a melhor fim se dirige:
Cuius finis est melior, ipsum est melius. Eis por que o liberal prudente deve olhar o princípio, o
meio e o fim. O princípio, para conhecer a bondade que dele procede. O fim, para regular o útil a
que se dirige. E os meios, para ver o honesto com que se executam. Só é ação perfeita a que tem
bons princípios, meios honestos e fins úteis.

Seu espírito liberal nunca se alimentou da calamitosa e envenenadora seiva marxista. Foi
fiel à sua nobilíssima idéia do liberalismo como atitude e como conduta, um liberalismo que levava
consigo a exigência da justiça social e do amor ao povo sacrificado e oprimido. Porém, era contra o
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marxismo que, no Brasil, só conseguiu fazer uma coisa: levantar os cidadãos uns contra os outros
corri a luta de classes, arrastando a nação às maiores desordens.

Seguindo as luzes da razão, que é a mais divina entre as coisas que há no mundo, todas as
ações de José Raimundo tiveram bom êxito. A razão é uma parte do divino espírito infundida no
corpo humano. Esta verdade foi Sêneca quem a ensinou, na Epístola 66 a Lucílio: Quicum que rem
recta ratione inceperi!, bonum iflius certum sperabit exitum.

Tais foram suas boas maneiras no agir com prudência, que dificilmente errava. O modo
como são feitas todas as ações humanas é a certa medida delas: Modus est optimum omnium, ensi-
nava o mencionado Sêneca. Qualquer acertada ação humana deriva também do modo de que recebe
a medida da estimação. O modo nas coisas é necessário porque sem ele nada se faz bem. E o que
dizia o mesmo Sêneca, que eu me não canso de citar e recitar:

Est inodus in rebus, sutil certi deniquefines,
Quos ultra, citra que nescit consistere rectum.

José Raimundo, para fazer o bem, não perdia a oportunidade, que é o meio mais eficiente
para alguém proceder com acerto. A razão de todas as ações humanas se há de medir com o tempo,
que é o melhor de todos os conselheiros, como afirmou Plutarco em uma das Vidas Paralelas:
Péricies-Fábio Máximo. Assim como a natureza destinou lugar para cada corpo, assim as partes do
tempo convêm às ações, umas a umas e outras a outras. A ocasião deverá ser aproveitada o mais
depressa possível porque ela voa muito ligeira. Um de meus poetas prediletos, John Owen (Johannes
Auduenus), a propósito do que acabo de afirmar, escreveu:

Cras, inquit, faciam concessaque labitur hora:
Fac hodie, fugit haec non reditura dies.

Ainda que pequenas, as ocasiões são autoras de coisas grandes, dizia Demóstenes. Para
ele, as coisas que apressadamente sefazem fora do seu tempo oportuno, apressadamente costu-
mam acabar; e aquelas que, com razão, tempo e oportunidade, vagarosamente se executam, per-
petuamente costumam permanecer.

Nos seus modos de proceder e de agir, cuidava de evitar a imprudência, que Aristóteles, no
seu livro sobre as Virtudes, assim definiu: É um vício da razão, que causa desordem tia vida, julga
mal das coisas, delibera pior e obra ineptamente.

*

Convivendo intimamente com ele durante muitos anos, pude observar e admirar como era
profundamente cristão o seu pensamento a respeito da questão operária, das relações entre o capital
e o trabalho.

Nunca admitiu que o bem ético (dignidade da pessoa do operário) pudesse ser sacrificado
ao bem econômico (dignidade da empresa).

Com sincero pesar é que ele via a matéria inerte sair enobrecida pelas máquinas, enquanto
os operários saíam aviltados, envilecidos, das fábricas e das usinas, depois de oito horas suadas na
tarefa de cada dia.

Não concordava com o conceito neopagãQ e marxista do homem-coisa nem com a idéia
capitalista do trabalho-mercadoria.

Encontrei nele um bom parceiro de idéias, quando eu discursava sobre o trabalho como
poderoso instrumento da independência econômica, a primeira das liberdades, e como gesto de
irmandade, uma escola se serviço social, lembrando-nos, a cada hora, os laços que nos unem a
nossos irmãos em humanidade e pondo-nos a serviço mesmo daqueles que não conhecemos ou não
estimamos. E quando ele me aplaudia, eu interpretava os seus aplausos como se tivesse, com as
minhas palavras, traduzido o pensamento dele.

Era perspicazmente aberto para tudo que fosse concernente à valorização do homem pelo
trabalho. Quanto a esse particular, fazia-me lembrar aquelas palavras que Albert Muller escreveu
em Notes d'Economie:

Para obter do operário o melhor rendimento que ele está em condições de produzir; importa
tratá-lo como homem e não como máquina, como colaborador e não como escravo, associ-
ar mais estreitamente o trabalho e o capital efazê -los participar; ambos, da produtividade.

O marxismo não o seduziu porque não é uma filosofia da dignidade do trabalho. Pelo
contrário, é urna filosofia da sua degradação. Há uma negação explícita das dimensões espirituais
do homem no marxismo. O marxismo é materialista e ateu. Para Marx, Deus é um mito, precisa ser
destruído e urge destruí-lo.

O marxismo, por ser materialista, desumaniza o trabalho. Dominado pela preocupação
produuivista, para ele o rendimento é um fim, e o homem, um meio. Ora, não é o homem que é feito
para o rendimento, mas o rendimento para o homem; como não é o trabalhador que existe para o
trabalho, mas o trabalho é que existe para o trabalhador. As coisas não mudam de feição pelo fato
de o trabalho ser prestado ao Patrão-Estado em vez de ser ao Patrão-Indivíduo. O envilecimento do
trabalhador é o ponto de chegada do marxismo, com o seu materialismo liberal, o seu materialismo
histórico e o seu materialismo nacionalista.

Por diversas vezes, trocamos opiniões sobre este assunto que era importantíssimo. E che-
gamos às mesmas conclusões: o trabalho faz de cada um de nós um adiutor Dei nas supremas
atividades da criação e da redenção; por meio dele o nosso ser se espiritualiza; por ele, o homem
realiza parte substancial dos seus dons naturais e as sociedades se civilizam. Não interessam as
vantagens econômicas obtidas à custa da ruína psíquica, da ruína humana do trabalhador. Tudo que
mecaniza as almas é mau, pelo menos tão mau como o que crucifica os corpos.

*

Das luzes que iluminaram o PTB José Raimundo Soares foi uma delas.
Bom orador, sempre abordou assuntos elevados, mostrando que era homem sério, homem

de bem: Qualis autem homo, talis eius oratio.
As suas palavras eram espelhos em que ele deixava ver o que havia em sua inteligência,

em seu entendimento. No Livro Ido seu De Qflciis, Cap. 19, Santo Ambrósio escreveu esta verda-
de: Speculum eni;n mentis plerum que iii verbis refuiget.

P Prudente, só falava depois de larga meditação sobre o que havia de dizer, porque aquele
que fala sem que antes faça madura reflexão sobre o que irá dizer, erra, e, depois de falar errado,
não tem emenda o seu erro. Esta interessante observação é de John Owen, o Auduenus:

Qui cito velox loquitur sine pondere verbuin,
Errat; demissum non revocare potest.
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Nos seus discursos preferia ser breve, porque tinha certeza de que é apreciada e louvável a
brevidade, quando näo se diz nern mais nem menos do que é necessário dizer. Foi Tito LIvio quem
deu este conseiho: Brevitas laudanda, quae non minus, sed nec plus, quam oportet, dicitur

0 dizer muito em poucas palavras é privilégio de raros oradores. Meihor é que fiquem os
ouvintes corn o desejo de ouvir mais do que o fastio de ouvir muito. Ser breve é o meihor ornato
corn que o discurso se enfeita, é o tempero corn que mais se move o apetite de ouvir.

Perspicua brevitate nil magis afficit aures:
In verbis, ubi res postulat, esto brevis. (John Owen.)

0 ponto nao está em falar rnuito, mas em dizer o meihor.

7 CASTE[.AR GIJIMARAES

Se a Divina Providência o agraciou corn os dons preciosos do talento, do entendimento, do
amor a cultura, foi para que os trouxesse constantemente empareihados corn a excelência do seu caráter.

A sirnplicidade era uma de suas virtudes prediletas, a fonte da simpatia que ihe foi senti-
mento subjetivo e, ao mesrno tempo, objetivo.

Por motivos profundos de afinidades, uma pessoa nos é simpática ou antipática. Se procu-
rarmos as razöes da simpatia ou da antipatia, iremos encontrá-las na generosidade notável no sim-
pático, e, na ausência desta virtude, no antipático. A medida da generosidade de cada pessoa é
justamente a rnedida da sua capacidade de ser sirnpática ou antipática.

Tinha personalidade. Isto é: a reunio de tudo aquilo que é caracterIstico em deterrninado
homem, a forma peculiar que o singulariza.

Humanista, no rnelhor e rnais exato sentido da palavra, cuidava da sua cultura, no contato
perrnanente corn os livros sem pensar na fria erudiçao, mas procurando sentir o que nos rodeia corn
o critério de eternidade, corn a segurança de que todo o progresso se apóia em postulados de corn-
preensão, de tolerância, os quais são e haverão de ser sempre os rnesmos. Isto, sirn; isto é Humanisrno,
o verdadeiro Hurnanismo que Ihe serviu de farol para ilurninar-ihe os carninhos certos das boas
idéias e dos elevados sentimentos. Se falo assim é porque estou seguro de que o verdadeiro
Humanismo está na categoria das coisas fundarnentairnente sérias, e é a for da hurnanidade. Nada
tern a ver corn as formas históricas em que figuram algumas escolas filosóficas que receberarn esta
denorninação. Nada de humanismo grego, nem rornano, nern renascentista, nem racionalista. Não
se trata de atitude antropocêntrica da vida nem de forma humanIstica teocêntrica. Quero referir-me,
dentro de normas cristãs, a urna ordern no pensar e no agir corn hurnanidade, sern esquecer de que
somos. todos. filhos de Deus e os ünicos seres da criação que conhecem essa fihiaçao.

Modelo de discrição, de reserva e de modéstia, nunca dissimulou os seus sentimentos.
Falava bern, muito bern, sem que fosse grande e brilhante orador. Como ha rnuitos que

escrevem bern, ate corn certa elegância, sern que sejam grandes escritores. Mas suas interessantes e
oportunas palavras estavam cheias de sábias doutrinas, apresentadas corn extrernado born gosto.
Falava corn naturalidade, que é urna perfeiçao, urna graça, sern a qual tudo é irnperfeito, por ser a
afetação urn defeito que faz tudo ficar fastidioso, corn aspecto grotesco. Falava corn sirnplicidade
porque so ela é grande, so ela é digna de vestir a verdade. No luxuoso aparato das palavras raras e
estranhas, as vezes de difIcil cornpreensão, sempre se encontra o ridIculo. e,tJ() (HteI1r Modesto GuImdUes
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É sabido que a afetação tudo corrompe e estraga, sobretudo quando se esforça por imitar o
estilo, os gestos e a voz deste ou daquele orador famoso. Alguns idiotas pensam que o imitam, mas só
conseguem arremedá-lo. E, em lugar de serem sublimes, se fazem engraçados, despertando risos de
mofa e até gargalhadas iguais àquelas que os palhaços provocam e, antigamente, eram privativas, dos
bobos da corte. Em vez de concisos, exatos, mostram-se sem substância alguma. Em vez de esforça-
dos, se fazem temerários; de alegres, corruptos; e de singelos, descuidados. Deles Quintiliano assim
falaria: Plerumque declinam iii peius, fortibus temerarii, laetis corrupti, simplicibus negligentes.

O citado mestre de oratória advertia que cada um deve examinar as suas forças a fim de
não empreender mais do que elas podem: Iii suspiciendo onere, consulat suos vires.

Querer imitar os grandes oradores (como San Tiago Dantas, Juscelino, Carlos Lacerda,
Tbrahim Abi-Ackel, Josaphat Marinho) é degenerar sensivelmente o modelo proposto à imitação.
Qualquer semelhança será igual à do macaco com o homem. Impossível repetir com exatidão a gala
das expressões, a agudeza dos conceitos, a formosura das imagens, a majestade das sentenças.

Castelar tinha a obsessão de ser claro na exposição dos seus pensamentos. Ouvi-lo era o
mesmo que receber um banho de clareza solar, de simplicidade de estilo, de saber pessoal.

A sua probidade como orador estava em nada afirmar sem documentar as verdades que dizia.

Nunca deu por terminada a tarefa da sua cultura. Nos estudos e nas leituras encontrava o
maior prazer. Lia muito. Lia sempre a fim de aumentar os cabedais dos seus conhecimentos. Este,
o motivo por que pertenceu à confraria dos perpétuos estudantes que vivem procurando as verdades
mais exatas, juntando à sagacidade da inteligência a pertinácia da vontade.

No gostoso convívio dos livros, encontrou os mentores de suas grandes decisões. Eles
foram a fonte de seu enriquecimento espiritual e de seu aprimoramento intelectual. Foram seus
melhores amigos que tudo lhe ofereciam e nada pediam como retribuição dos favores feitos. Foram
seus mestres generosos que nunca regatearam seu saber nem se cansaram de repetir o que sabiam.
Foram-lhe fiéis transmissores da ciência antiga e da ciência moderna. E, depois de lhe haverem
sido tudo isto, os livros lhe manifetaram a soberana grandeza de não hipotecar a gratidão do aplica-
do leitor que os não guardou nem os escondeu nas estantes conforme o procedimento do avarento
que guarda as moedas só pelo prazer de as entesourar, sem considerar seu altíssimo valor funcional.

Nos livros, ele achou a sabedoria amontoada e muitas lições das ciências de todos os
tempos. E nas páginas deles, preciosas lições. Como aconteceu com outros grandes homens. Por
exemplo: conhecendo a vida de Carlos Magno (742-814), o Imperador Carlos V (1500-1558) pen-
sou em seguir-lhe os passos e reinou sobre um território tão grande que o sol nunca se punha nele.

Nas longas e bem aproveitadas leituras, teve oportunidades de exercitar a memória, facul-
dade do ânimo com a qual retinha no entendimento muitas coisas que ficava conhecendo. Ela, para
ele, era um hábito da imaginação pelo qual repetia notícias de acontecimentos passados e de conhe-
cimentos recentemente adquiridos. Conforme dizia Aristóteles aos seus discípulos: o uso é o pai
da sabedoria, e a memória é a mãe dela. Se os sentidos operam nas coisas presentes e a esperança
nas futuras, a memória opera nas coisas passadas. Os latinos assim traduziram o pensamento do
Filósofo: Sapientia pater est usus, mater autem memoria.

Terceira faculdade da alma, a memória deverá ser sempre exercitada, sob pena de ficar
diminuída: Memoria ;ninuitur, nisi eam exerceas.

O genial jesuíta Padre Antônio Vieira, em um de seus sermões pregados no Maranhão,
disse, no ano de 1654: O estômago da alma é a memória. Ele estava certo, porque, assim como no

estômago do corpo se recebem e se retêm os alimentos de que nos nutrimos, e ali se faz a primeira
decocção, assim esta faculdade de reter as idéias, impressões e conhecimentos, adquiridos nas
leituras, alimenta a nossa inteligência, robustecendo-a, ilustrando-a, e anima a nossa vontade para
as lutas do espírito.

Sabemos de muitas pessoas que têm privilegiada memória, fazendo o cérebro trabalhar
através de leituras ou estudos, evitando assim o seu envelhecimento.

Na página 10 do Jornal do Brasil, publicado no dia 24 de novembro de 1995, estava
escrito que o Diretor do Instituto de Neuropatologia da Universidade de Berlim, Jordi Cervós,
considerado autoridade mundial em neurologia, insistiu na necessidade de se exercitar o cérebro,
desde a juventude, para mantê-lo ativo. Para isto, ele recomendou a dedicação a atividades intelec-
tuais, sem menosprezar as manuais. Falando na Universidade Deusto sobre os últimos avanços no
estudo do envelhecimento cerebral, ele mostrou e demonstrou que a sua recomendação é especial-
mente válida na velhice.

E certo, certíssimo, que o hábito da leitura mantém o cérebro ativo e retarda o envelheci-
mento. Posso, devo e quero dar o meu testemunho de fervoroso estudante que (com quase 90 anos
de idade, já tenho 88 completados) considera perdido o dia em que não disponha, ao menos, de
quatro horas para bem aproveitados estudos.

Na História Universal consta que Mitridates VII Eupator, rei do Ponto, tinha tão boa me-
mória que, reinando sobre 22 nações, ouvia e respondia a cada súdito na sua língua. Consta, tam-
bém, que Ciro H, o Grande, fundador do Império Persa (560-529 a. C.) chamava, por seus nomes,
todos os súditos de seus numerosos exércitos. E que Sêneca repetia 2 mil nomes pela ordem que os
havia estudado.

De Temístocles, general e estadista ateniense (525-460 a.C.) o que se sabe é que foi de
memória tão fiel que manifestou querer mais uma arte do esquecimento do que uma arte da memó-
ria, prometida por Simônides.

A memória de Castelar Guimarães era invejada por muita gente que lhe votava sincera
admiração.

Numa tarde de setembro de 1957, nos reunimos, em minha residência, ele, os Deputados
Alcides Mosconi, Sebastião Patrus, José Raimundo e eu, numa alegre rodada de uísque. Antes de o
Buchanan ser servido com salgadinhos, conversamos sobre diversos assuntos. Nessa ocasião,
Castelar Guimarães nos surpreendeu com sua espetacular memória, citando os nomes de todos os
Ministros de Estado, desde a presidência de Deodoro da Fonseca até a de Juscelino Kubitschek.
Passando para o Poder Judiciário, citou os nomes de todos os Ministros do Supremo Tribunal e de
todos os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a partir de 1900.
Depois, por ordem alfabética, enumerou as comarcas mineiras com os Juízes de Direito e seus
Promotores de Justiça em exercício no mencionado ano de 1957.

Então, ficamos, todos, certos de que a memória fiel e ativa é um banquete perene.

Quando escreveu a Introdução à Sabedoria, o educador morávio João Amós Comênio
(1592-1670) advertiu:

Nunca deixes a memória sem fazer nada. Nada lhe é mais agradável e nada a desenvolve
mais que o trabalho. Confia-lhe, todos os dias, qualquer coisa: quanto mais coisas lhe
confiares, tanto mais fielmente as guardará.
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A memória de Castelar Guimarães era capaz de guardar muitas informações científicas,
jurídicas, históricas e literárias conseguidas das leituras, das conversas e das aulas de ótimos pro-
fessores.

Ele nunca superestimou seus grandes méritos revelados pela vida exemplar, pela cultura
jurídica, pelo rigoroso cumprimento de seus deveres de excelente chefe de honrada família, de
inteligente e consciencioso Promotor de Justiça, de político que sabia situar a promoção do bem
comum acima de interesses partidários e de conveniências pessoais.

Quando alguém o elogiava, só concordava com os elogios mereéidos. Os excessos da
delicadeza e da cortesia dos amigos o incomodavam, pois conhecia seu exato valor, não valendo a
pena a qualquer um pretender diminuí-lo no seu tamanho moral ou intelectual porque tinha o co-
nhecimento próprio, privilégio concedido a pouca gente. E sentia que o seu coração, fonte de vida,
o enchia de preocupações, era o centro de tristes presságios, e o seu corpo era oficina de enfermida-
des e de muitas dores.

Considerava-se mortal como outro qualquer homem. Não era um lince só para ver e notar
os defeitos alheios, nem cego para deixar de ver e examinar os próprios. Preferia viver atento ao
bem que havia nos outros e nunca ao mal. Se via erros e vícios na pessoa do próximo, guardava
silêncio sobre eles, porém enxergava mais as suas virtudes e tinha prazer em elogiá-las. Emendava
nele o que estranhava nos outros. O que queria para si também o queria para os outros.

Teve oportunidades de observar que se muitos políticos eram ambiciosos, soberbos, im-
prudentes, jactanciosos e temerários, e se perderam, foi porque não tinham conhecimento próprio.
Vaga-lumes, queriam ser estrelas. Minúsculos joões-tenenéns, queriam ser águias. Ratinhos, que-
riam ser leões. Se conhecessem a si mesmos saberiam pôr a estimação própria tanto em seu ponto
que nunca haveriam de aspirar a ocupação de lugares eminentes, nem de suspirar pelo que lhes
fosse inatingível. Nem poriam a mira no que lhes era superior aos méritos. Nem, com atrevimento,
gritariam que topariam qualquer desafio. Se tivessem o conhecimento próprio, nunca namorariam
os cargos que pretendiam ocupar.

Muitos ruidosamente caíram porque subiram até onde nunca deveriam ter chegado. Por
exemplo: Jânio Quadros e Fernando Collor.

Ninguém mais incapaz para o exercício de um cargo de responsabilidade que aquele que
com maior ânsia o procura, sem conhecer a sua capacidade de promover o bem comum e sem medir
as suas forças a fim de tomar sobre os ombros as cargas pesadíssimas de certos cargos públicos.

Os casos dos dois citados presidentes sugerem motivos para servera reflexão sobre a ousa-
dia sem freios e a confiança exagerada. Não se deve escolher para Presidente da República ou para
Governador de Estado homens de espírito demasiadamente confiados e ousados: Spiritus magni
fugiendi aliquando, et quos casus dedit, assumendi. E para esta outra: os mais altos postos devem
ser confiados a homens íntegros e retos, e não os homens aos cargos, porque uns merecem o que
não têm, e outros têm o que não merecem. Cúmplices de muitos erros e de muitos crimes são
aqueles eleitores que, com seus votos mal dados, elegeram para os mais elevados cargos quem não
havia nascido para exercê-los.

De Aristóteles esta observação: Mais feliz é a República governada por homem bom e
correto, que a governada por leis boas. Os romanos assim traduziram o pensamento do Filósofo:
Melius est Civitatem regi a viro optimo, quam a lege oprima.

Muitas vezes aconteceu que passaram por grandes sofrimentos aqueles que a sorte mais
favoreceu. E o que diziam os antigos: Fortuna, quos beneficiis ornat, ad maiores casus reservat

Não deve fiar da felicidade quem sabe que a fortuna faz, primeiro, feliz aquele para quem,
depois, prepara a maior desgraça: Succedunt summis optima saepe maus (Owen).

Nos meus escritos, a palavra fortuna significa um repentino e não esperado acontecimento
em todas as coisas: Accidentium rerum subitus alque inopinatus eventus, conforme o pensamento
de Lactâncio, cognominado o Cícero Cristão, nascido no ano 250.

Estudioso, Castelar nunca se gloriou dos substanciais conhecimentos adquiridos em de-
moradas leituras. Se deles gloriassem seria por falta de conhecimento próprio, porque sendo a
ciência muito vasta e de ilimitados horizontes e a vida tão breve e curta demais para ser pequena,
só é verdadeiro sábio aquele que, quanto mais estuda, humildemente observa que a sua ignorância
é maior do que toda a sua ciência. Por isso foi que Platão, certa vez, afirmou que passava a vida
ignorando. E o filósofo Heráclito (576-480 a. C.) afirmou que não sabia nada.

As leituras dos melhores livros colaboraram para a formação de seu sóbrio, vigoroso e
expressivo estilo, influindo notavelmente na persuasiva limpidez de seus aplaudidos discursos. E,
também, para que habituasse o seu cérebro a pensar modelarmente.

Na esplêndida colheita de suas frutuosas lições, a gente não sabia se a virtude do semeador
havia influenciado mais do que as terras férteis em que as suas sementes caíram.

Era invejado por alguns oradores cuja sabedoria era frívola, cuja cultura era paupérrima e
cuja ciência era nenhuma. Vem a propósito a observação de Puisieux: A inveja é a homenagem que
a inferioridade tributa ao mérito.

Muita luz o clareava por dentro. Desdenhoso de utopias, de quimeras e dos devaneios das
vãs filosofias, como as de Nietzsche e de Sartre, preferia os sérios e interessantes conhecimentos
obtidos nas obras imortais de Bergson, de Maritain, de Berdiaeff, de Kierkegaard e de Gabriel
Marcel.

Na verdade, sendo tudo isso que acabo de afirmar, Castelar Modesto Guimarães estava
habilitado para ser bom Promotor de Justiça e, depois, para honrar a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais como um de seus melhores deputados. Estava, mesmo.

Promotor de Justiça é um dos mais nobres ofícios públicos, um cargo de grande responsa-
bilidade. Exige muitos cuidados, muitos desvelos, sérios estudos e consciência aprimorada para ser
bem exercido com dignidade e compostura. Só é apto para exercê-lo quem possui perfeito conheci-
mento de si n-iesino e das ciências do Direito e da Justiça, a fim de não tropeçar em lamentáveis
ignorâncias e não cair muitas vezes em clamorosos erros.

Interessantíssima a lição que os bacharéis deveram ter aprendido quando universitários:
da palavra lustitia é que vem a palavra ius, que quer dizer direito, conforme a significativa, ainda
que filologicamente equivocada, declaração de Ulpiano: lus est autem a iustitia apeilatum. E, se-
gundo a glosa de Acúrsio, o Direito se origina da Justiça como ofilho de sua mãe. Então, primeiro,
foi a Justiça, e, depois, o Direito. Est atuem ius a iustitia, sicut a marre sua, ergo priusfuit iustitia
quam ius. Esta a razão por que Rosn'iini adverte que a Justiça não é coisa manufaturada pelos
homens e que mãos humanas não podem desfazê-la, visto que ela é anterior às leis feitas por eles.

Como mãe e defensora do Direito, a Justiça se apresenta como alma dos Três Poderes,
particularmente do Poder Judiciário. Sem ela, reina a força, acovarda-se a verdade, a mentira se faz
atrevida, a razão anda presa, os bons vivem oprimidos, os maus ficam favorecidos, os vícios atrope-
lam as virtudes, e a Terra fica inabitável.
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Como acontece com Juízes de Direito, Promotores de Justiça devem ser notoriamente
conhecidos pela inteireza e pela retidão, pois de tais virtudes deles é que depende a tranqüilidade na
ordem, que é a boa saúde da sociedade e o estado de graça do povo.

O sumo bem e o máximo prazer do Promotor de Justiça consistem em exercitá-la com
isenção de ânimo, pondo a balança no fiel, que é aquele ponteiro que indica o verdadeiro equilíbrio
dela. Assim procedendo, aparecerá em público despido de todas as paixões humanas. Despido da
amizade ou do amor que não sabe ter modos que os regulem e que costuma exilar o bom senso. Do
ódio que fecha os olhos ao que é direito. Da ira que atropela a razão. Do erro que é contra todos os
aceitos. E da ambição que cega os mais sábios. E estará em condições de satisfazer as obrigações
do seu ofício.

Também os depositários do Poder Judiciário não são amos do povo, mas seus funcionários
ou servidores. Promotores de Justiça e Juízes de Direito não são burocratas que atendem mais ao
merecimento de certas pessoas do que ao merecimento das causas; mais ao que afeta a vontade
deles do que ao que dita a razão; não ao que é lícito, mas ao que mais lhe agrada. Aos pobres,
ouvindo com impaciência e negligência, e aos ricos, atendendo depressa, com urgência e até com
escandalosa prioridade. Alguns deles ignoravam e ainda ignoram que as leis foram feitas igualmen-
te para todos. Encarregados de aplicá-las ou de executá-las, procuravam, no passado, como procu-
ram, no presente, ampliações ou limitações para que os ricos fiquem favorecidos e os pobres conti-
nuem esquecidos, abandonados e sem socorro.

Em seu livro De Vila et Moribus Philosophorum, Diógenes Laércio conta que, perguntado
que coisa eram leis, Sólon, Legislador de Atenas e um dos Sete Sábios da Grécia, responde que
eram teias de aranha, que prendiam as fracas moscas, e que os grandes animais rompiam.

O Papa Pio 11, teólogo, canonista, orador, diplomata, historiador e poeta, costumava dizer
que as leis sempre falam severamente com os pobres e pequenos, e são mudas diante dos graúdos
e dos ricos.

Promotores e Juízes devem defender-se da maléfica e calamitosa influência de certos ou
incertos "amigos" e de muitos parentes que são especialistas na preparação de câmaras de tortura.
Nas mãos deles, a espada da Justiça há de cortar firme e certa, sem que lhe embote o fio o prestígio
dos poderosos, nem lhe afie o corte o ódio dos inimigos. Devem ter na lembrança de cada dia os
bons exemplos deixados por alguns de seus antecessores na magistratura e no ministério público,
os quais souberam dignificar a autoridade de que estavam vestidos e revestidos, correspondendo a
todas boas esperanças do povo.

Castelar Guimarães, no exercício de seu importante cargo, foi Promotor do respeito e da
obediência às leis, sem os quais os homens serão em tudo semelhantes às feras. Se cada homem
viver à medida do seu apetite, a Terra será um inferno. As leis foram feitas para que os mais fortes
e os mais violentos não possam fazer tudo quanto queiram: assassinios, seqüestros, estupros, rou-
bos, perturbações da ordem pública. E a autoridade da lei que nos defende e que toma os nossos
atos defensáveis. mdc datae leges nefortior o;nnia posset, escreveu Cícero no Lib. 1 do De Oratore.

Juízes de Direito e Promotores de Justiça foram nomeados para ser vigilantes guardas das
leis. São servos e não senhores das leis e por isso é que devem guardá-las, respeitá-las e pô-las em
execução, com toda a exação e, fazendo o contrário, devem ser asperamente criticados e castigados.

Desde que me entendi por homem, estando em diversas sedes de comarcas de Minas Ge-
rais, no exercício do ministério sacerdotal ou do mandato de deputado, fiquei sabendo dos abusos e

dos excessos cometidos por alguns promotores de justiça corrompidos facilmente pelos ricos, a
quem eram subservientes. E, porque nada tinham para oferecer-lhes, os pobres eram vítimas de
maus-tratos, obrigados a ouvir desaforos e ultrajes nas sessões dos júris em que, humilhados, sen-
tados entre dois soldados da polícia, tinham de suportar os maiores vexames, impostos pela covar-
dia de conhecidos parlapatões que comprometiam a severa nobreza da Justiça. Tais promotores não
faziam o que lhes era lícito fazer, mas faziam o que mais lhes agradava. Com  os pobres eram
rigorosos demais; com os ricos, eram brandos, amáveis, prestando-lhes as homenagens de indeco-
rosas curvaturas da espinha. Referindo-se aos réus, que eram ricos, não lhes gritavam ofensas nem
xingatórios. Porém, aos pobres eles destinavam as maiores barbaridades berradas com selvageria.
Se o rico matava era porque agia em legítima defesa da honra ferida. Mas se o pobre era assassino,
matara por maldade, sabendo o que fazia e cometera delito voluntário, imperdoável.

Lamentavelmente, ainda há por este Brasil adentro alguns promotores que, esquecidos das
obrigações de seu nobre ofício, não sabem prestar bons serviços à Justiça. O que eles têm feito, com
orgulho e vaidade, é a promoção de si próprios com arrogante e atrevida autoridade, com
exibicionismo de palhaços, vexando com o poder de sua jurisdição pessoas humildes. E cuspir e
escarrar insultos nas caras de inocentes desarmados e encurralados entre dois soldados da polícia
com seus revólveres e fuzis à vista. Só lhes falta na boca o achincalhe máximo da insolência e da
tirania, com atrevida autoridade chamar de filho da puta a cada réu impossibilitado de qualquer
reação, no momento. Na administração da justiça, o promotor deve tratar com respeito quem está
sendo julgado, atendo-se exclusivamente às letras de cada processo e não a pessoal antipatia nem a
vinganças particulares dos amigos habituados a peitar qualquer autoridade.

Fora do fórum, falando de homem para homem, sem guarda-costas, nenhum Promotor de
Justiça será capaz de valentia ou de coragem para repetir as ofensas e as injúrias com que maltratou
a vítima de suas impiedosas acusações. Nenhum, mesmo, por mais corajoso que erradamente supo-
nha ser. -

E triste e doloroso dizê-lo, mas é verdade: há delinquentes que fazem menos mal à socie-
dade do que péssimos juízes de direito ou maus promotores de justiça espalhados por este Brasil
adentro, para infelicidade do povo.

Castelar Guimarães nunca procedeu assim. Limitando-se a estar ou não estar pelos autos,
ele apelava aos jurados para que fizessem justiça ao réu, acusado de haver praticado o crime por
que estava sendo julgado. O seu discurso era pequeno, rápido. Nele dizia o que lhe parecia necessá-
rio dizer, o suficiente para facilitar os jurados no cumprimento do seu dever. Não dizia nem mais
nem menos do que era preciso para ser feita a absolvição do inocente ou a condenação do culpado.
O dizer muito em poucas palavras é próprio da verdadeira eloqüência. A brevidade no discurso é o
melhor ornato com que ele se enfeita. Orador brilhante e fecundo não é aquele que fala muito, é
quem fala bem: Fecundus non est qui multa, at qui bene dicit.

Na verdade, ele foi ótimo Promotor daquela Justiça que não é mais do que a retidão da
ordem, pois justo é aquilo que é reto e adequado, e o que mais congruente com sua regra. Eis o que
ensinou Belarmino: Justitia nihil est aliud, nisi ordinis rectitudo. Id enin est iustum, quod rectum et
adaequatum, et cum sua regula optime congruatur.

A pecar pelo rigor, ele preferia pecar pela brandura.

Castelar Guimarães sabia que a Justiça sem piedade é crueldade, conforme a advertência
de São Pedro Crisólogo: lustitia sine pietate crudelitas. Quinze séculos depois, Gambetta, advoga-
do e estadista francês, adotava este lema: La pitié est la plus belle forme de la justice. E Dubost
pensava da mesma maneira: lii n 'y a pas dejustice compléte sans une certame part de iniséricorde.
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Se o Promotor da Justiça propositalmente erra nos argumentos com que pede aos jurados
a condenação do réu é porque está assessorado pela ignorância, pela imprudência e pela maldade.
Com o Promotor Castelar Guimarães nunca aconteceram tais baixezas e indignidades.

Tenho para mim que se algum dia ele se levantasse no fórum, em plena sessão do júri, para
defender qualquer vítima de mentiras e de calúnias contidas nos depoimentos de falsas testemunhas
que inventaram agravantes com a miligna intenção de verem condenado à pena máxima aquele ino-
cente, não supreenderia os circunstantes e os hohiens de bem da comarca. A cena seria mesmo espe-
tacular, mas, sob todos os aspectos, digna de Castelar Modesto Guimarães, no severo exercício do
austero cargo de Promotor de Justiça. Também ele pensava assim: antes mil vezes absolver o culpado
do que uma só vez condenar o inocente —Absolvere inocentem satius est quam condemnare innocentem.

Rigorosamente falando, a defesa seria mais da verdade sacrificada que, quanto mais nega-
da e oprimida, mais direita se levanta e, quanto mais escondida, mais bonita aparece.

Em caso de dúvida, antes absolver do que condenar: Absolvere potius in dubio, quam
condeinnare.

Um poeta antigo chamou a verdade por filha do tempo: Ventas temporis filia. Às vezes o
tempo tarda, pois tem os seus passos medidos e pausados. Quando menos se espera, a verdade
chega em socorro de quem deseja o seu aparecimento e a sua manifestação. Tarde ou cedo, a verda-
de salva aqueles que precisam da sua defesa.

Na boca de um bom e corajoso Promotor de Justiça, a verdade tem muita força para se
defender contra as astúcias e as traições dos salafrários.

Quem pede a condenação dos réus deve ter exemplar procedimento na sociedade, deve
resplandecer nas virtudes da inteireza, da gravidade e de todas as mais, que a si mesmo se dê para
espelho em que todos os habitantes da comarca possam compor as suas ações.

A história da Justiça registra que, em diversas ocasiões e diferentes delitos, Cícero, 50
vezes, foi acusado entre os romanos, mas em todas saiu livre. E que, por 90 vezes, o famoso poeta
cômico Aristófanes foi levado a julgamento entre os gregos e, em todas, foi declarado sem culpa.

A política atraiu Castelar Guimarães para o trabalho a favor da promoção do bem humano
da comunidade. Isto é, a favor da felicidade do povo na vida civil: bonum vitae civilis.

Ele quis o poder e o buscou nas umas das eleições diretas. Somente para bem servir os
mineiros, seus conterrâneos.

Ilustre membro do Poder Legislativo do Estado, deu calor e novo sentido às suas idéias e
à nova vida que ele começara a viver, no meio da década de 50.

Não era da extrema direita nem da extrema esquerda. Prudentemente tomou a posição do
centro, que era a do equilíbrio e do bom senso, tendo sempre em vista a belíssima legenda que
chamava a atenção de todos que entravam no Templo de Delfos, o mais sagrado da Grécia: Tome o
caminho do meio que, assim, andará seguro. Os romanos a traduziram por: In medio tutissimus ibis.

O mandato, que os seus eleitores lhe confiaram em boa hora, foi exercido com louvado
acerto. Louvado e aplaudido por todos os deputados daquela legislatura de que ele participou: a de
1955-1959.

Sempre vertical em suas atitudes, preferia ficar distante daqueles que eram tidos e havidos
por grandes, visto que, na maioria dos casos, é incômoda a vizinhança deles, pois querem ser
servidos e adorados. E, para servir, encontram embaraços e dificuldades.

Interessantíssima, esta lição dos antigos:

Usa dos grandes como usas do fogo. O fogo, que está muito distante, não aquenta. E o que
está muito perto, queima. Não te chegues tanto aos grandes, pois eles não gostam da
vizinhança nem de intimidades. Além disso, eles poderão queimar-te. Nem te afastes tan-
to, pois, às vezes, são como as árvores que não abrigam os que se distanciam muito do
copado de seus ramos.

Impossível era ver Castelar Guimarães nos corredores e nos gabinetes do Palácio do Gover-
no, a sede do Poder Executivo do Estado, pois, quando por lá passou pela primeira vez, sentiu que o
ambiente era quimicamente impuro para um homem de sua estatura moral. Era apropriado para os
aduladores, os lisonjeiros e outros aspiradores de pó e de cisco; para os mendigos de sinecuras e
prebendas; para os postulantes de rendosos cartórios e para outros profissionais da arte de fazer
acrobáticas inclinações de espinha diante do todo-poderoso senhor dos milhares de cargos públicos,
generoso dispensador de favores imerecidos. Ali, as manifestações de amizade ao governador eram
ruidosas demais para serem sinceras. Zumbindo elogios e louvores a ele, os ambiciosos eram exage-
rados na prática de obscenos exercícios do puxa-saquismo indecente, não lhe dando tempo para exa-
minar os méritos de cada pretendente aos mais elevados e bem remunerados lugares no governo, nem
para pensar que o ambicioso é como o fogo que somente é ativo quando há substância que queimar.

Lamentavelmente, governadores de Estado e presidentes da República não meditam que
devem ser totalmente excluídos aqueles que pretendem os mais importantes cargos públicos, e com
maior ânsia os procuram. Pretendendo-os, habilitam-se para não serem nomeados. Quem foge de-
les é quem melhor os merece.

Se Suas Excelências pensassem bem, verificariam que a amizade dos aduladores duram
enquanto durarem as ganâncias, que os "amigos" lisonjeiros nunca são sinceros; são os piores
inimigos. E que mais ofende a cortesia do áulico do que a bofetada ou o pontapé do inimigo.

Castelar Guimarães tinha a noção exata do cumprimento dos seus deveres, nunca se im-
portando com os juízos da opinião pública a respeito de suas corajosas atitudes, visto que tal opi-
nião sempre é mais tirânica contra aqueles que a temem do que contra aqueles que lhe manifestam
indiferença ou desprezo. Foi o filósofo Bertrand Russel quem observou: um cão ladra mais ruido-
samente e morde quando percebe a presença do medroso e, de repente, pára de latir e de fazer
ameaças quando encontra quem o trata com desdém. Se lhe mostramos medo, ele vê a possibilida-
de de boa caça. Se, porém, lhe somos indiferentes, duvida do seu poder e nos deixa em paz.

Castelar não tinha medo da opinião pública, a opinião dos incompetentes e dos jornalistas
medíocres, porque a manifestação de tal medo é opressiva e impede a conquista da liberdade espi-
ritual em que a verdadeira felicidade consiste. Procedia conforme os ditames da sua consciência,
nunca atendendo aos clamores da opinião pública. Seguia a recomendação de Sêneca: Nihil opinionis
causa oninia conscientiafacito.

Dotado de extraordinária força de vontade, firme em seus bons propósitos, não mudava de
posição como o camaleão muda de variadas cores.

Na sua alma, como em matéria plástica, estavam gravadas as inflexíveis normas da mais
rígida moral.

Quando ele falava, fazia a gente ter mais fé na eficácia da palavra em que era patente a
paixão pela verdade.

Nunca prostituiu o seu talento com lisonjas nem com bajulações.
Tribuno admirado, era claro e exato na exposição das suas idéias. Também nele tudo era

tão certo e tão nítido que ninguém achava o em que pôr dúvida.
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Pertencia àquela malvista família (que/la malvedutafamiglia) dos que gostavam e ainda
gostam de falar verdades.

Na pessoa dele, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) encontrou um fervoroso apóstolo
de sua doutrina social, ensinada pelo Presidente Getúlio Vargas.

Conhecendo o justo e o injusto, o falso e o verdadeiro, dava prazer a todos que lhe escuta-
vam os oportunos discursos parlamentares.

Sabendo falar bem tanto à classe empresarial quanto à classe operária, pelas palavras
mostrava que tipo de homem era. E alcançava do auditório tudo que ele esperava.

Na sua Arte Poética, Horácio, um dos maiores clássicos da língua latina, ensina que o
discurso não deve ser longo. Para compô-lo, o orador deve usar palavras tais que, sendo poucas,
inculque nelas muito a fim de que o auditório, com facilidade, as guarde na memória.

Quidquidpraecipies, esto brevis, ut cito dicta,
Percipiant animi dociles teneantquefldeles.

No tempo em que ele foi deputado estadual, antes de 1960, o operariado nacional já come-
çava a ficar envenenado pela péssima idéia de acumular direitos e mais direitos, com notável pre-
juízo para o sentimento do dever que ficava asfixiado nas greves promovidas por demagogos,
desordeiros, teimosos e obstinados armadores de obstáculos ao desenvolvimento e ao crescimento
econômico do Brasil. Então, erguia a sua voz para gritar aos ouvidos dos trabalhadores as palavras
de Augusto Comte: O homem só tem um direito: o de cumprir o seu dever

Quando nas reuniões dos sindicatos, como punhais desembainhados, reluziam gritos de
guerra contra os empregadores, numa gritaria tumultuária e subversiva, o povo percebia que coisas
más estavam para acontecer, como passeatas incitando à desordem nas ruas, quebra-quebras cau-
sando grandes prejuízos nas fábricas e nas casas comerciais, violências provocando intervenções
da política, obrigada a defender a ordem pública. E aconteciam.

No dia seguinte, Castelar Guimarães ocupava a tribuna na Assembléia Legislativa para
serenamente apostolar:

Os operários devem libertar-se de todas as dificuldades da vida por meio do cumprimento
de seus deveres, principalmente do dever de viver com o suor da sua fronte, com o esforço
dos seus braços. Este dever é para ser cumprido sobre todos os outros e até sobre os seus
direitos. O maior elogio que se pode fazer de qualquer homem, e principalmente de qual-
quer operário, consiste em dizer que ele é trabalhador; grande trabalhador.

E aos empresários, cujas grandes fábricas cheias de lucros, estavam vazias de emoção
humana, ele aconselhava que mudassem de vida, reconhecendo nos operários o lugar que lhes
compete na economia nacional, na vida social, na vida política. Aconselhava mais:

A valorização do trabalho manual é coisa que se impõe por si mesma como meio indis-
pensável para eliminar ou reduziras classes parasitárias. Epelo trabalho que o nosso ser
se espiritualiza. Epor ele que o homem realiza parte substancial de seus dons naturais e
que as sociedades se civilizam. Vê-se, logo, o equívoco de quem avalia o trabalho sob o
critério exclusivo da eficiência produtiva. Esse equívoco é o pecado mortal do capitalis-
mo que suba/tema o trabalho ao lucro. E, também, o pecado mortal do socialismo que faz
o seu valor depender da produção.

Certa vez, em aparte a um de seus interessantes discursos, apoiando seu correto ponto de
vista e sua habilidosa maneira de abordar o assunto, chamei-lhe a atenção para a advertência de

George Renard: A indústria não é a luta áspera do homem com o homem, mas a luta do homem
tinido ao homem para dominar a matéria e levar a bom termo a empresa, no interesse comum.

Foi o bastante, o suficiente para ele mostrar e provar que o enriquecimento de muitos
bilionários, crescendo dia a dia, desabrochava, em cada aurora, na miséria imerecida de milhões de
operários que fazem correr a luz do espírito pelos dedos de suas mãos calosas e cujo trabalho é
grande esforço físico e, ao mesmo tempo, um ato de consciência.

Assim, terminou a sua resposta ao meu aparte: Aos operários não interessam as vantagens
econômicas obtidas à custa de sua ruína humana, de sua ruína psíquica. E citou as palavras de
Albert Muller, em suas Notes d'Economie Politique:

Para conseguir do operário o melhor rendimento que ele está em condições de fornecer;
importa tratá-lo como homem e não como máquina, como colaborador e não como escra-
vo, associar mais estreitamente o trabalho e o capital e fazê-los, ambos, participantes da
produtividade acrescida da empresa comum.

Depois, partiu para voar sobre assuntos paralelos como estes:

1.O materialismo dos comunistas não constitui uma filosofia da dignidade do trabalho. É
uma filosofia da sua degradação. O materialismo desumaniza o trabalho. As concepções
materialistas estão dominadas pela preocupação produtivista, como se o rendimento fos-
se um fim e o homem, um meio.
2. O capitalista encontrou um modo de não trabalhar; o modo de forçar os outros a traba-
lharem para ele. O modo de enriquecer-se mais é apoderar-se do fruto do trabalho dos
operários. O capitalista, sem trabalhar; passa a vida no lazer; no ócio e na abundância,
gozando a maior felicidade.
3. O trabalho humano é uma mercadoria, sujeita à lei da oferta e da procura. E um valor
que produz outros valores. Ele confere a cada objeto produzido pelo número de horas no
serviço a pias valia com que muitos proprietários de fábricas, de usinas e de fazendas
ficam mais ricos.
4. O capital possui uma produtividade virtual, no sentido de que fertiliza o esforço huma-
no. Daí os direitos dos seus titulares. Mas por si mesmo é passivo e estéril; e daí os
direitos dos agentes ativos da produção, os operários.

Assim, no Ministério Público, exercendo com dignidade o cargo de Promotor de Justiça,
como na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, cumprindo honradamente o mandato
que o povo lhe confiara, Castelar Modesto Guimarães se distinguiu por sua preclara eloqüência, que
era rápida, singular e agradável, bem usada e moderada, veículo de boa doutrina, séria, sábia e pru-
dente. As suas palavras eram elevadas sem excesso, sublimes sem extravagâncias, corajosas sem
temeridade, austeras sem tristeza, graves sem lentidão, ricas sem demasias, nobres sem arrogância,
conforme a lição de Quintiliano (Marcus Fabius Quintilianus: 42-120 de nossa Era Cristã):

Magna non nimia, subI/mia non abrupta, fortia non temeraria, severa non tristia, gravia
non tarda, laeta noti luxuriosa, iucunda non dissoluta, grandia non tumida.

Quem fizesse parte de seus auditórios e, com atenção, lhe escutasse os discursos, imagina-
ria que ele teve dois excelentíssimos mestres na arte de falar ao público: o famoso jesuíta Padre
Antônio Vieira (1608-1697), que deixou esta advertência: São indispensáveis no orador: a pessoa,
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a ciência, a matéria, o estilo e a voz. A pessoa que é, a ciência que tem, a matéria que trata, o estilo
que segue, e a voz com que fala; e aquele brilhante intelectual inglês, do País de Galies, John Owen
(século XVI), mais conhecido por Oxoniensis, o oxfordiano, por motivo de ser, até hoje, a maior
glória da Universidade de Oxford. Dele, esta observação: Não há coisa, por mais difícil que seja,
que a eloqüência de um bom orador não persuada:

Nil iam difficile est, quod non persuadeat, et
Efflciat doai lingua diserta senis.

Encerro estas considerações sobre Castelar Guimarães com outras palavras do menciona-
do Quintiliano: Quem é eloqüente tudo alcança, tudo se lhe rende - Omitia faciliora faci: ratio,
ordo et modus.

8 HERNÂNI MAIA

Não era homem de cultura. Mas, na sua alma, sempre viçaram, floriram e frutificaram as
maravilhas de sua fecunda inteligência.

Menino pobre, lhe não foi possível continuar os estudos primários do grupo escolar. Po-
rém, passando a cursar a Universidade da Vida, conseguiu adquirir muitos conhecimentos.

Tinha o cérebro sempre preparado para as mais interessantes observações e a curiosidade
aberta para as notícias sobre valores espirituais e materiais.

A sua capacidade de observar e de analisar os acontecimentos políticos da sua época e
aquela notável aptidão para o amor apaixonado à Verdade, à Justiça e ao Direito o fizeram diferente
de seus companheiros de trabalho.

Garçom, destacou-se no sindicato da categoria como excelente intérprete dos pensamen-
tos e dos sentimentos de seus colegas, discursando com desembaraço, fluentemente, sobre proble-
mas cujas soluções eram de magna importância para eles todos.

Ocupando qualquer tribuna, preferia a franqueza cáustica às palavras equívocas. Com o
coração na boca é que falava ao povo de tal maneira que somente se enganava com ele quem
quisesse ser enganado.

De ânimo firme, tomava as mais corajosas atitudes, no momento oportuno, na hora exata,
em defesa do povo burlado nas esperanças e enganado nas promessas que lhe eram feitas pelos
profissionais da demagogia.

Sempre preparado para a luta, a Fortaleza foi sua virtude predileta que o animava quando
sofria inevitáveis provações e o impedia de desfalecer no áspero caminho de sua laboriosa existên-
cia, às vezes atribulada por tremendas decepções.

Depois de Cícero, Santo Tomás de Aquino definiu a citada virtude como a disposição da
alma que faz o homem desafiar os ataques da violência, enfrentar qualquer perigo e suportar a carga
de qualquer trabalho, por mais pesada que seja: Fortituto est considerata periculorum susceptio et
laborun perpessio.

Nunca deixou de alimentar o humaníssimo desejo de fazer explodir a carga de verdades
que ele trazia na alma. Coragem para tanto lhe não faltava. Por isso, era olhado com inveja por
aqueles demagogos que formavam uma súcia de malandros que não sabiam fazer coisa alguma pela
felicidade do povo e tinham medo de levantar a sua voz em defesa dos direitos e da dignidade da

pessoa humana de cada trabalhador. E sofria as críticas reticentes da pedanteria preguiçosa que não
suportava vê-lo crescendo, graças a seus incontestáveis merecimentos.

Pensando com voz alta, falava com a máxima sinceridade nos comícios políticos e nas
solenidades em que Belo Horizonte celebrava as maiores datas da nossa História e os grandes
acontecimentos registrados em cada ano.

Certa vez, fui testemunha de um de seus triunfos oratórios, no começo dos anos 40.
Depois de demorada passeata pelas principais ruas da Capital, a multidão, formada por estu-

dantes e professores, por empresários da indústria e do comércio, por operários, pelos representantes
de outras classes, estacionou diante do Palácio da Liberdade a fim de ouvir as palavras de diversos
oradores. Dentre eles o prefeito-engenheiro Américo Renê Gianetti, o professor Alberto Deodato e o
coronel Herculano Assunção, que discursaram muito bem. Mas o melhor de todos foi um rapaz da cor
dos mouros, o qual conquistou os mais calorosos aplausos. Era perito na arte de falar bem e artista dos
gestos oportunos que resumiam a eficácia dinâmica de suas palavras inspiradas.

Eu ainda ignorava quem ele era. O Dr. Celso Machado, que me estava ao lado, foi quem
me deu o nome dele: Hernâni Maia.

Conhecendo todas as técnicas da expressão, aquele jovem sabia dizer bem tudo que lhe
vinha à cabeça. Vestia os pensamentos com as melhores roupas de sua modesta alfaiataria intelec-
tual. Os seus gestos, a serviço do seu cérebro, eram o instrumento que a sua inteligência usava para
a perfeita movimentação das idéias.

Mais tarde, em 1955, nos encontramos na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, onde
ele entrou de cabeça erguida, levado por 6.486 votos de eleitores independentes, e representou o
PTB com brilho e dignidade.

Ali, sua única ambição estava no firme e bom propósito de bem servir o povo. E me parecia
que aos seus colegas seria impossível a descoberta de outra, visto que ele não alimentava o desordenado
apetite de conseguir posições, lograr postos, subir a mandos. Seria expor-se a crescidas invejas e a
pesados trabalhos. Na verdade, também ele era como aquele pastor da fábula que não tinha na cabeça
qualquer pequeno grão de ambição: qui n'a pas dans la tête un petit grain d'ambition.

Se fossem bem pesadas as responsabilidades que muitos cargos públicos acarretam, eles
nunca seriam apetecidos porque há muitas dificuldades em executar as obrigações que lhes são
inerentes. O mesmo posto que eleva quem ocupa poderá abater-lhe a cabeça, humilhando-o.

Johannes Stobes, o Estobeu, conta que Favorino, natural de Arélate (ArIes), contemporâ-
neo e amigo de Plutarco, professor de Retórica em Atenas e em Roma, falecido no ano 135 de Jesus
Cristo, reduziu a três classes todos os homens: ridículos, odiosos e miseráveis: Homines partim
esse ridiculos, partim odiosos, partim miserabiles dixit; ridiculos quidem gui ambitiose ad maiora
aspira;zt, odiosos qui ea consequuntur, miserabiles autem, que spe failuntur. Os ridículos eram
aqueles que, ambiciosos, pretendiam os cargos mais importantes; odiosos, aqueles que os conse-
guiam e passavam a ser malvistos; e miseráveis, aqueles que a esperança da pretensão havia enga-
nado. Esta divisão me parece aceitável. Pois quase não há homem que não pretenda e, muitas vezes,
é ridícula a sua pretensão, vestida de humildade afetada. Chegando, quase todos, ao posto ambi-
cionado, se enchem de soberba e se desvanecem de jactâncias, cuidam mais de mandar do que de
ser úteis, olham com estúpida superioridade os amigos de ontem e lhes falam com uma linguagem
esotérica que não promove a comunhão do pensamento e lhes viram as costas, e se fazem arrogan-
tes e importunos para com todos. Outros, desenganados da esperança, se queixam de sua má sorte,
queixam-se até de Deus. A ambição é mesmo cruz e tormento para o ambicioso.
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O ambicioso, conseguindo o que espera, nunca fica satisfeito. O seu vício não tem medida.
A ambição lhe não permite ter limites nos seus desejos nem descanso em suas pretensões. Vem a
calhar o pensamento de Sêneca: Nuili asse quuntur satisfinem, quem optam. Por mais que se dê ao
ambicioso, sempre vive faminto. Tudo cuida que merece e nada julga que o satisfaz.

O posto que, pretendido, pareceu temeridade, depois de alcançado a ambição o despreza.
O juiz de direito quer ser desembargador, e este quer entrar no Supremo Tribunal Federal ainda que
seja à custa de gazua ou do pé-de-cabra; o tenente quer o bastão de general-de-exército, e o padre
ignorante aspira ser bispo, como o bispo vive namorando a púrpura cardinalícia, e o cardeal quer
ser papa; o deputado e o senador descem a incríveis baixezas para ver se conseguem ser ministro de
Estado e, posteriormente, governador ou presidente da República.

Acima de tudo, Hernâni Maia quis ser deputado. Outra ambição ele não teve nem cultivou.
Correspondendo à confiança nele depositada por expressiva parte do povo mineiro, a serviço da pro-
moção do bem comum, ele colocou o que havia de mais importante em seu equipamento virtuoso, a
essência da sua alma constituída por suas três faculdades: a inteligência, a vontade e a memória. A
inteligência observando a diferença das coisas. A vontade dirigindo-se à escolha das coisas, dando
preferência às boas e rejeitando as prejudiciais. E a memória que retinha, para uso futuro, as coisas de
que a inteligência e a vontade se ocupavam, e lembrava à alma a sua origem e a sua missão.

Fiel e ativa, a sua memória lhe oferecia na tribuna um banquete perene de que saíam lições
proveitosas para seus numerosos ouvintes.

Como todos os rios que deságuam nos mares não conseguem enchê-los, a privilegiada
memória de Hernâni Maia foi capaz de receber muitos conhecimentos e numerosíssimas notícias
sem nunca se encher demais da conta e sem nunca esvaziar-se por mais que os transmitisse aos seus
auditórios.

Sempre me pareceu que suas melhores lições estavam nas verdades que, com muita certe-
za, ele dizia, seguro da sua língua e mais seguro dos seus pensamentos.

A verdade sempre foi a alma dos seus discursos. Como gostava dela!!! Como a amava
com o coração inteiro!!! E lhe votava adoração perpétua. Era quase carnal o amor que lhe consagra-
va. E ela o merecia, por muitas razões, porque rege os céus, alumia a terra, sustenta a justiça,
confirma o que é claro e aclara o que é duvidoso. Com  ela todas as virtudes têm a sua perfeição.
Quem disse tudo isso foi Epimên ides de Gnossa, filósofo cretense que viveu no século VII antes de
Cristo. Conforme Platão (429-400 a.C.), filósofo grego, fundador da Academia (o seu nome lhe foi
dado por seu mestre de palestra por causa de suas espáduas (itXazt) muito largas: é um centro em
que todas as coisas repousam, um norte pelo qual todo o mundo se orienta, se governa. Para Esquines,
célebre orador ateniense (390-312 a. C.), rival de Demóstenes, a verdade é uma força sem a qual a
fortaleza é fraca, a prudência é malícia, a temperança é miséria, a justiça é sanguinolenta, a humil-
dade é traidora, a paciência é fingida, a riqueza é perdida e a piedade é supérflua. Para Anaxágoras,
filósofo grego (500-428 a.C.), é uma saúde que nunca fica enferma, uma vida que nunca morre, um
caminho que a ninguém cansa. E para Aristóteles (384-322 a.C.), o Príncipe dos Filósofos e funda-
dor do Liceu, escola nova peripatética (7tapi—it(rro) em grego, significa passeio), a verdade é uma
adequação da coisa com o entendimento. Esta definição foi adotada por Santo Tomás de Aquino
que a batizou e a registrou na Summa Theologica.

De Cícero (Marcus Tullius, Pai da Pátria, 106-43 a.C.) esta bonita exclamação: Ó grande
força da verdade que, por si mesma, se defende contra os engenhos, as astúcias e traições de todos.

E tão estimada a verdade que não há nação, por mais bárbara que seja, que não tenha por
ela o maior apreço. Os atenienses a amavam tanto, que houve uma lei na república de Atenas
absolvendo o rei que confessasse o seu delito, como conta Alexander ab Alexandro (1461-1525).

Nem mesmo brincando, Epaminondas (418-363 a.C.) falava qualquer mentira, merecendo do his-
toriador Cornelius Nepos este juízo: Modestus, prudens, clemens, gravis, adeo veritatis diligens, ut
ne ioco quidem tnentiretur.

Xenócrates, filósofo grego (406-314 a.C.) conhecido como homem da verdade, era acredi-
tado, sem juramento, em qualquer caso que ele testemunhava. Dom João II, décimo terceiro rei de
Portugal, mais conhecido por Príncipe Perfeito, era tão verdadeiro que nunca se lhe ouvira dizer
uma coisa por outra, ainda que fosse em matéria leve.

É sabido que as autoridades de lá da Índia impunham o silêncio perpétuo àqueles que men-
tiam. Ataxerxes 1(471-424 a.C.) mandou furar, com três cravos, a língua de um soldado que mentiu.

Com razão devem ser castigados os mentirosos porque, como dizia Aristóteles, não pode
haver coisa mais prejudicial, nas Repúblicas, que homens mentirosos, que não merecem crédito,
ainda quando falam verdades.

Vendo como às escuras andava muita gente no governo de Minas Gerais por não gostar de
tomar conhecimento da verdade, Hernâni Maia ficava irritado.

Acima de tudo o que ele queria era que a mentira não continuasse campeando nas reparti-
ções públicas, prejudicando o Estado.

Pelo fato de ele haver nascido em berço humilde e pobre, poucos deputados lhe davam a
merecida importância. Porém, pelo fato de ele ter a coragem de gritar verdades incômodas às ore-
lhas das autoridades, muitos o invejavam, visto que gostariam de ser como ele, de ter eloqüência
igual à sua: torrencial, agressiva, fulminante como o raio, assombrosa, arrasadora.

Não hesito em afirmar que, na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, entre 1955 e
1959, ele foi o príncipe do sarcasmo, que é uma espécie de alegoria pela qual, de maneira cruel,
rimos de alguém, um hostil escárnio com pleno direito expresso por uma ironia amarga: Species
ailegoriae, qua acriter irridemus aliquem; pleno iure atque hostilis irrisio, per amaram ironiam.
Com sarcasmo, ele arrasava os adversários do PTB. Mordaz, era com escolhidas palavras corrosi-
vas que ele sabia ferir os brios daqueles udenistas que, profissionais da maledicência, viviam de
insultar o presidente da República e o governador do Estado: Dicacitasproprie significat serinonem
cum risu alios incessentem. Como urtiga que morde, urtica mordax, ele, com palavras jocosas,
torturava, crucificava, satirizava, reduzia a trapos e a cacos a presunçosa e soberba superioridade de
muita gente da pudibunda UDN, castíssima vestal parida da política brasileira.

Com palavras de fogo, o Deputado Hemâni Maia castigava os aduladores que enchiam os
corredores, os gabinetes, as salas e até a cozinha e o banheiro do Palácio da Liberdade. E não perdia
a oportunidade a fim de chamar a atenção do sisudo e austero senhor governador para certo tipo de
gente cuja vizinhança o comprometia. Gente cujas palavras macias e brandas eram redes armadas
para o prenderem aos baixos interesses dela.

Por menos nocivos que sejam, os aduladores são cúmplices dos erros de quem governa.
De Santo Agostinho esta observação: Mais se há de temer a língua desarmada do adula-

dor que todas as armas do perseguidor e do inimigo.

Até falando verdades, o adulador ofende. E usando cortesias, ele agride as virtudes de
quem as recebe. Na realidade, mais afronta a risonha cortesia do adulador que um tapa na cara ou
um pontapé na bunda, dado por um inimigo.
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Pior do que o adulador era o lisonjeador que, nos mais diferentes lugares da Terra, fez por
merecer os nomes mais infames.

Para o Imperador Constantino, o Grande (273-337), eles eram ratos do palácio. Anaxilau,
que morreu no ano 476 antes de Cristo, os apelidou de traças das bolsas. Diógenes (413-323 a.C.)
os estimava como perros reais.

O Imperador Carlos V, o Sábio (1337-1380), os tinha na conta de velhas raposas famintas.
Dom João VI, o Restaurador (1604-1656), os chamou caçadores de dádivas.

Historiadores e literatos escreveram que os lisonjeadores são como o gorgulho que, criado
no grão, somente o deixa quando este se torna vazio; como afogo que não deixa a madeira, até que
• consome; como o camaleão que toma todas as cores, exceto a vermelha, símbolo da vergonha, e
• branca, símbolo da pureza; como a água que corre e que se veste da cor da terra por onde passa;
como os moinhos de vento que, com todos os ares, moem.

Era Filipe II, Rei da Macedônia (383-336 a.C), cego de um olho, e seu lisonjeador
Patróclidas tirou um dos seus. Os dois imperadores Leôncio e Justiniano tinham seus narizes corta-
dos, e todos os lisonjeadores cortaram os seus.

O poeta latino Marcial (M. Valerius Martialis: 40-103 da Era Cristã), no Livro 12 de seus
Epigramas chamou o lisonjeador de mac4 das ações alheias: Cantas, canto, bibis, Pontiliane, bibo.

O autor daArte de Furtar escreveu em seu famoso livro: Quando o Príncipe é poeta, todos
fazem trovas.

Conhecida no mundo inteiro ficou a fábula de Esopo, aquela em que a raposa faminta,
vendo o corvo no galho da árvore com um queijo no bico, facilmente lhe persuadiu que era o
melhor músico-cantor existente na Terra e o animou a dar provas da encantadora doçura de sua voz.
O corvo acreditou no elogio. E, abrindo o bico, lhe caiu o queijo, que a esperta raposa apanhou e foi
comer longe dali.

Antigamente, desde o Danúbio, na Panônia, até o Tejo, na Ibéria, desde o Reno, na Europa
norte-ocidental, até a foz do Ródano, no Mediterrâneo, era voz corrente que o objetivo do orador é
persuadir; do médico, sarar, e do lisonjeiro, enganar.

Alexandre Magno (356-323 a.C.) despediu um filósofo que o acompanhava, dizendo-lhe:

Sou homem. Erro muitas vezes. E tu, cotç0filósoJb, não me repreendes. Ou entendes os
meus erros ou os não entendes. Se osWziendes, não és sábio. Se os entendes e os não
repreendes, és lisonjeiro. Sai do Palácio. Sai depressa. Sai já. Não quero perto de mim
quem colabora na destruição de meu reino.

Alexandre Severo (M. Aurelius Alexander Severus) afastou de seu horizonte visual essa
casta de animais nocivos. Se, em sua presença, alguém dizia ou fazia alguma coisa que cheirasse a
lisonja, mandava que fosse tratado como doido, digno de algumas chicotadas.

Septímio Severo, cujo governo foi a idade de ouro dos jurisconsultos e a cuja obra legislativa
estiveram ligados os nomes aureolados de Papiniano e de Ulpiano, fazia mais: mandava matá-los.
E o que conta Herodiano, historiador grego, no Livro ifi da sua História, que foi escrita em oito
volumes. Este historiador exerceu em Roma importantes funções.

O Imperador Trajano (M. Ulpius Trajanus Crinitus, 32-117 da Era Cristã) dizia que os
lisonjeiros eram piores, em todo o Império Romano, do que aqueles que faziam moeda falsa. Por-
que estes faziam suspeitoso o meta]; e aqueles se não cressem nas virtudes.

O caso de Temístocles é curioso. Estando ele presente a um concurso de músicos da maior
categoria, lhe perguntaram que voz lhe agradava mais. A resposta saiu rápida da sua boca habitua-
da aos exerêícios de sinceridade: Aquela que canta os meus louvores. Ele estava certo, porque os
louvores à sua honrada pessoa eram merecidos e faziam perfeita consonância com a verdade, en-
quanto muitos, sem merecimentos, amam os louvores provenientes das lisonjas.

Com certeza o prezado leitor conhece aquela história de Amásis, rei do Egito (570-526
a.C.). Se a conhece, me não faz mal que eu, aqui, a repita:

Era um soldado pobre e muito mau, antes de chegar ao posto de primeiro-ministro do rei
Apriês, derrubado de seu trono por ele. Um soldado perigoso e ladrão. Certa ocasião, fez um roubo
muito grande. E foi preso por indícios. Então, os ídolos foram consultados para que declarassem se
Amásis era mesmo ladrão. Uns responderam que sim. E outros, que não. Vendo os juízes que os
ídolos variavam, o deram por livre. Depois de coroado rei do Egito, foi visitar a cidade em que
esteve preso e, nela, os templos em que os ídolos eram venerados. Incensou os que o haviam conde-
nado e lhes ofereceu ricas peças de ouro e outras dádivas. Aos outros, não deu coisa alguma, e
ordenou que fossem quebrados. Como alguns vassalos testemunharam as cenas, houve quem lhe
perguntasse por que procedia daquela maneira. E ele falou: Aqueles que receberam as minhas
homenagens são verdadeiros deuses que disseram verdades a meu respeito. E os outros são lison-
jeiros e mentirosos que não merecem veneração nem templos, mas a destruição.

Ia-me passando dizê-lo. Na Índia, os lisonjeiros eram comparados a certas cobras que
secavam e esterilizavam as árvores que elas lambiam.

Em todas as partes da Terra e em todos os tempos, aduladores e lisonjeiros são sempre os
mesmos. Iguais, uns aos outros. Por isso é que os seus retratos, feitos por historiadores dignos de fé,
facilmente os identificam como capazes de todas as vilezas.

Arrastando-os ao pelourinho da justiça a fim de serem publicamente vergastados com a
vara férrea de sua crítica impiedosa, o deputado 1-Jernâni Maia prestou grandes e bons serviços ao
saneamento da política mineira.

Neste trabalho patriótico, nenhum outro deputado o superou nem lhe conseguiu ficar parelho.
Movido por sua notável paixão pela verdade, com a alma em festa, ele fazia desabar terrí-

vel chuva de pedras sobre os lisonjeiros que procuravam tirar as maiores vantagens que as suas
mentiras e safadezas lhes permitiam esperar.

Quando ele surgia na tribuna, a primeira coisa que fazia era espalhar o olhar em leque pelo
plenário inteiro. Então, na sua face sarracena de trigueiro dourado, a gente via os sinais de que
estava próxima a explosão da lava que fervia e borbulhava no seu interior.

No auditório, havia deputados que se preparavam para algumas surpresas desagradáveis,
arranjando as suas cabeças para as carapuças que pareciam feitas sob rigorosa medida.

Como sempre houve, ainda há e continuará a haver indivíduos que, quanto maiores as
lisonjas, mais as estimam. Na História, o que se lê é que muitos não aborreciam as lisonjas; aborre-
ciam, sim, as lisonjas pequenas ou curtas. Tomando conhecimento desta verdade, tem-se a impres-
são de que sempre vigorou este preceito: a pessoas grandes, grandes lisonjas, porque é grandíssima
a opinião que muitas pessoas fazem de si mesmas e gostam de se verem maiores do que são na
realidade, na opinião dos outros.

Ainda que os louvores sejam falsos e conhecidos por tais, mesmo pela pessoa louvada e
lisonjeada, sempre lhe soam bem porque é a lisonja um laço doce e agradável que facilmente o
louvado se deixa enforcar nele.
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Porque, nas lisonjas e adulações, aos vícios se deram os nomes das virtudes, hoje, há
poucas virtudes e muitos vícios. Vem a propósito esta lição de Sêneca: Periere mores, ubi vitiis
virtutum nornina dedimus.

Não devemos lisonjear a ninguém. Nem permitir que os outros nos lisonjeiem. Devemos
sempre gritar a verdade, e gostar de que os outros no-la digam, ainda que ela nos mortifique ou
torture, mesmo que ela nos fira.

O deputado Hernâni Maia, com a sua língua sem peias nem estorvos, prestou bons servi-
ços à democracia, ironizando, ridicularizando e maltratando os lisonjeiros e os aduladores que
grandes males têm causado à República.

Na segunda metada da década de 50, quando Hernâni Maia, outros políticos e eu fomos
eleitos deputados estaduais, o trabalho começava a ser manifestação da personalidade completa do
homem. Não eram só as mãos que trabalhavam nem era só o cérebro que trabalhava. Era o homem
no seu todo. O cérebro dirigindo as mãos. As mãos auxiliando o cérebro. O empregador, que era
humanitário, sentia que o operário fazia correr a luz do espírito pelos seus dedos.

Na sociologia Cristã já era certo que não podia haver capital sem trabalho nem trabalho
sem capital. O desdém de um pelo outro ou sua mútua agressão pertencia ao domínio da insensatez
e, às vezes, ao domínio da desumanidade. A sua posição recíproca tinha de ser a de
complementaridade e não a de luta, a de associação e não a de guerra.

Pelo trabalho era que o operário moderno, naquela época, preparava-se para ser cidadão
do mundo. Já não era um alienado nem aquele proletário que Karl Marx definiu como homem em
que a alienação da natureza humana havia atingido um grau extremo.

O trabalho era olhado como ocupação honrosa, e o trabalhador era visto de outra maneira
bem diferente daquela existente quando o Presidente Getúlio Vargas fez romper a aurora de melho-
res dias para os verdadeiros construtores da independência econômica do Brasil. Então era um
conjunto de músculos e de força física. Nada mais. E passou a ser o homem que traz em si a
imagem de Deus. E é preciso não desfigurar essa imagem.

Em qualquer país civilizado, dois são os elementos necessários para a produção. Perguntar
qual dos dois é mais importante é o mesmo que perguntar qual das pernas é a mais importante no
corpo humano: a direita ou a esquerda.

Devem viver em perfeita harmonia os três elementos indispensáveis para a produção: o
capital, no sentido de finanças, o trabalho e o cérebro, no sentido de administração: intellectus,
res e! opera.

O operário, que é homem de bem, quer é trabalhar a fim de melhorar a sua vida mediante
o trabalho honesto, justamente avaliado, e não mediante o prejuízo dos empresários e dos acionis-
tas da empresa. Ele condena o erro do capitalismo que afirma ter o capital direito a todos os lucros.
E condena, também, o erro do marxismo segundo o qual o trabalho é que tem direito incontestável
a todos os lucros. Quer o meio-termo: tanto o capital como o trabalho devem ficar com sua parte
que lhe é devida por direito, que lhe cabe por justiça.

Qualquer homem pode dizer: eu sou. Possui, também, o direito de dizer: eu tenho. O ter é
complemento necessário ao ser humano.

O operário é uma pessoa. E, pelo fato de ser uma pessoa, tem direito àquilo que é necessá-
rio à preservação da sua personalidade. Ele necessita do ter para sustentar o seu ser. Só mesmo com
o ter é que o ser consegue estar. Vale dizer: consegue estabilizar-se, ficar bem situado numa posi-

ção que lhe permita o pleno desenvolvimento de todas as suas faculdades, assim as físicas como as
psíquicas, tanto as materiais quanto as intelectuais e as morais.

O operário não deve ser visto como simples instrumento da produção, mas como homem
que constrói a sua personalidade no trabalho. -

Por si mesmo, o capital é improdutivo. E o trabalho que lhe dá eficácia. O capital é o elemen-
to passivo ou adjuvante da produção. E o trabalho, o seu elemento ativo e dominante. O capital possui
uma produtividade virtual no sentido de que fertiliza o esforço humano. Daí os direitos dos seus
titulares. Mas, por si mesmo, é passivo e estéril. E daí os direitos dos agentes ativos da produção.

Com indignação e até com revolta é que Hernâni Maia via que, em certas áreas do Brasil,
ainda vigorava o artigo 544 do Código Napoleônico: A propriedade é o direito de gozar e de dispor
das coisas da maneira mais absoluta. E com imenso pesar via a prepotência econômica despótica
nas mãos de empresários que se diziam católicos, mas não ligavam a mínima importância às pala-
vras amargas com que o Papa Pio XI se referia à situação em que se achava a maioria dos operários
industriais no mundo inteiro, condenada a um pauperismo e a uma condição econômica indigna de
seres humanos.

Com razões de sobra, ele bradou, num de seus interessantes discursos:

Os católicos podiam, mas não quiseram ser; há cem anos, os condutores da revolução
social urbana. O seu posto foi ocupado pelos socialistas. O resto é história conhecida:
deu-se a perda da classe operária pela Igreja, acontecimento gravíssimo que Pio XI la-
mentou por haver sido 'o maior escândalo do século XIX'.

Nesta oportunidade, apoiando as palavras de 1-lernâni Maia, dei ao seu discurso este aparte:

Se o episcopado nacional e os políticos e os proprietários católicos não quiserem usar de
sua poderosa influência para a chefia da revolução social rural, outros virão substitui-
los. E será repetido, no século XX, o grande escândalo do século XIX. Não é uma ameaça
nem é uma profecia. E um rio que está chegando ao mar. Os operários da enxada e da
foice já começaram a despertar de um sono antigo. Enquanto este despertar está aconte-
cendo, muitos bispos e muitos padres continuam dormindo, indiferentes ao que se passa
no inundo em que já se nota certo barulho anunciando uma sublevação de todos que
sofrem fome contra todos que sofrem fatra.

Hernâni Maia nunca escondeu sua particular ojeriza pela riqueza mal adquirida na cons-
tante exploração dos operários em muitas fábricas e usinas. Na verdade, o enriquecimento diário de
muitos milionários, aqui no Brasil, desabrochava, em cada aurora, na miséria imerecida de milhões
de operários quase reduzidos a escravos.

Ele nunca desejou hostilizar riquezas bem adquiridas no trabalho inteligente e sem des-
canso de muitos homens de bem que estavam e ainda estão colaborando para o desenvolvimento e
para o crescimento econômico de nossa Pátria.

Devo e quero atestar que conheço centenas e mais centenas de empresários riquíssimos,
de numerosos líderes do comércio, de grandes latifundiários que, na lavoura das suas terras, na
indústria, na pecuária e em seus supermercados, mostraram, no passado, como ainda mostram, no
presente, que a prosperidade deles todos tem como origem a notável harmonia que sempre existiu
entre o capital e o trabalho. Diria melhor se afirmasse que tem como origem afraternidade existen-
te entre o capital e o trabalho.
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Um dia, no distante ano de 1938, andando a pé pelas ruas de Roma, a fim de descobrir o
que nelas havia de mais importante, encontrei, encimando as colunas que eram vistas à frente de
um grande prédio, esta legenda: FRATERNITAS VIS NOSTRA ETPROSPERJTAS. (Em português:
A fraternidade é nossa força e nossa prosperidade).

Se eu fosse industrial, cuidaria de mandar escrevê-la na entrada principal da sede de mi-
nha indústria.

O Deputado Hemâni Maia sempre desejou que, em nosso Brasil, houvesse o verdadeiro
desenvolvimento que é, para todos e para cada um, a passagem de condições menos humanas a
condições mais humanas. São condições menos humanas as carências materiais dos que são priva-
dos do mínimo vital, e as carências morais dos que são vítimas do egoísmo, as estruturas opressivas
provenientes dos abusos da posse ou do poder. E são condições mais humanas a passagem da
miséria à posse do necessário, a vitória sobre os flagelos sociais, o alargamento dos conhecimentos,
a aquisição da cultura, a cooperação na promoção do bem comum durável. Ele queria mais: com-
bater discriminações, libertar o homem da servidão, torná-lo capaz de, por si próprio, ser o agente
responsável do seu bem-estar material, progresso moral e desenvolvimento espiritual. Queria mais
ainda: que a verdadeira riqueza envolvesse todos no uso efetivo das coisas que asseguram e
embelezam a vida, pois riqueza verdadeira é liberdade, saúde, serenidade do espírito, possibilidade
e facilidade de se servir dos bens e de os compreender, isto é, possuí-los na sua essência e não já
como ficção simbólica e legal. E queria muito mais: que os ricos reconhecessem que os pobres são
pacientes, mas não tanto como eles pensavam; que os humildes são inermes, mas não tanto assim
como eles imaginavam; que os justos são resignados, mas não tanto assim como eles queriam,
porque, conforme o seu ponto de vista, não estava longe o dia da guerra selvagem dos estômagos
vazios contra as barrigas cheias.

Apesar de ser um homem sem cultura, Hernâni Maia era inteligente, muito inteligente,
inteligentíssimo. E a sua inteligência o fazia ver longe, muito longe, além do que muitos outros
deputados viam. Por exemplo: a posição da Igreja Católica sempre ao lado da Verdade e da Justiça,
o que lhe não permitia ficar a favor da má política implantada pelo capitalismo nem a favor do
comunismo, que era intrinsecamente perverso, materialista e ateu. O capitalismo insiste no direito
à propriedade, mas esquece o seu uso social. O comunismo insistia no uso social, mas esquecia os
direitos da pessoa. O capitalismo ainda é o materialismo dos ricos. E  comunismo era o materia-
lismo dos pobres.

Na verdade, o que ele, como político da esquerda, queria, era uma fraternidade operária
englobada num bloco moral com tal prestígio irradiante, que o mundo burguês trespassado se desa-
gregasse.

Sem instrução superior, talvez ele não soubesse bem o que era o tal mundo burguês. Tal-
vez... Mas, com sua fértil imaginação criadora, podia ter uma idéia mais ou menos exata a respeito.

Historicamente considerado, burguês, no melhor sentido da palavra, era o homem da clas-
se média que, com o próprio esforço, alcançou confortável situação de bem-estar material e, por
isso, chegou a ser sustentáculo da sociedade, o forno onde o engenho humano cozinhou suas mais
insignes e eficazes criações.

Não tenhamos receio de gritar: a coletividade burguesa foi a que mais generosamente ajudou
as demais, com o seu talento e com seu esforço material. Odiado pelos socialistas, que são os comu-
nistas covardes e fracassados, e desprezado pelos aristocratas, o burguês foi o principal colaborador

na realização das melhores obras que engrandeceram a injustiçada Idade Média. Esta verdade é tão
incontestável que Marx e Engels louvaram a burguesia capitalista. Disseram eles que a burguesia,
durante a sua secular supremacia, criou variados e grandes meios de produção, mais do que todas a
gerações anteriores reunidas. O domínio sobre as forças da natureza, as máquinas, a aplicação da
química à indústria e à agricultura, a navegação a vapor, as vias férreas, os telégrafos elétricos, a
canalização dos rios. Foi ela, a burguesia, que, primeiro, demonstrou o que é mesmo que a atividade
humana pode conseguir na produção econômica, fato fundamental da existência real do homem.

Não foi nenhum desatino aquele histórico grito da França: Burgueses, enriquecei-vos.
Porque os burgueses enriquecidos foram o sustentáculo daquela grande nação, nos momentos mais
difíceis de sua vida admirável. Os burgueses enriquecidos, com suas propriedades rurais e urbanas
e com as indústrias (pequenas e médias), com sua sólida moral burguesa, católica e social, têm
trabalhado muito e sempre para cumprir suas obrigações patrióticas. Educando os seus filhos nas
universidades, têm feito sair do seu seio pesquisadores, cientistas, economistas e outros artífices do
desenvolvimento e do crescimento econômico no Ocidente.

Na América e, de modo particular, no Brasil, é o burguês que continua criando universida-
des, construindo e equipando grandes hospitais e laboratórios de pesquisas, patrocinando interessan-
tes descobertas da Ciência, instalando indústrias de transformação e de beneficiamento das matérias-
primas vegetais e animais, modernizando e ampliando as fábricas de nossa independência econômica.

Aquele que tem a boa sorte de ser burguês deve proclamar o orgulho de sê-]o, deve exibir
orgulhosamente a sua credencial de burguesia, que é a mesma credencial de trabalho, de compreen-
são, de disciplina, de capacidade de bem servir à pátria, mais do que esses socialistazinhos que
ainda não aprenderam a mascarar o seu marxismo, já candidato a imperar na República do Brasil,
antes do ano 2000.

Analisado como categoria social e como categoria espiritual, o burguês, no sentido
metafísico do termo, é um homem que não crê senão no mundo das coisas visíveis e palpáveis e
aspira a ocupar neste mundo uma situação estável e segura. Nenhuma luz o clareia por dentro. A
alma de cada um deles anda em trevas.

A impressão que o burguês dá é a de que não crê na existência de um outro mundo, mesmo
quando ele professa oficialmente uma fé religiosa. Realmente, ele não tem fé alguma no mundo
invisível e não quer correr o risco de ligar o seu destino a esse mundo. Ele aprecia a religião, dá
valor à religião, mas à medida que ela concorre para manter a estrutura deste mundo de tal maneira
que a sua posição seja bem mantida.

Antipersonalista, a idéia de pessoa lhe é completamente estranha. Julga-se cidadão do
mundo da mesma maneira que julga o pr&etá rio incapaz de ter semelhante cidadania.

Definindo-se não pelo que é, mas pelo que tem, conforme esse critério ele julga os homens.
E individualista, sobretudo quando se trata de propriedade e de dinheiro, sabendo que o

dinheiro é o extremo limite da dépersonalização. O dinheiro é mesmo o símbolo do impessoal.

O burguês é um indivíduo. Não é uma pessoa. E não é uma pessoa porque não é livre.
A liberdade da pessoa é mais que um direito. E um dever; uma vocação, a realização da

idéia de Deus no homem, uma resposta ao apelo de Deus. Refiro-me à liberdade no sentido mais
profundo.

-	O homem deve ser livre. Ele não tem o direito de ser escravo porque deve ser um homem.
E na liberdade que reside a dignidade do homem.

O burguês é sempre escravo. Escravo do que possui, de sua propriedade, de seu dinheiro,
de sua vontade de enriquecer-se mais, a cada dia que passa. Escravo das situações sociais. Vive
dominado pela obsessão do lucro.
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A vida burguesa é feita de escravidão psíquica, de escravidão do espírito de submissão a
determinações exteriores.

O burguês é um pecador habitual. Um pecador que tem o pecado por norma de vida. Não
vemos nele um inimigo que deve ser destruído. Denunciamos a sua doença. Necessário é combater
esse mau espírito burguês.

O burguês acredita que o seu reino não terá fim, durará eternamente. E nutre ódio
indisfarçável a tudo que concerne ao fim deste reino. Ele não quer o fim do seu mundo porque
deseja ficar para sempre na posição que ocupa. Por isso mesmo, o fim virá. Virá, sem a menor
dúvida. E virá, mesmo. Se não for com bons modos, virá com maus modos. Virá pela força das
armas de um exército de proletários unidos sob a bandeira do marxismo, ou virá pelo amadurecido
refletir na doutrina social da Igreja Católica. De qualquer forma, o mundo burguês desagregará.

E pena que, tão medíocres e tão materializados, os cristãos burgueses ainda não percebe-
ram que nada mais inseguro que essa segurança em que presumem estar sólidos.

A alegria deles não pode continuar a ter por substância a dor dos pobres.

O nome de Hernâni Maia não será condenado ao silêncio do esquecimento. Pelo menos,
na minha lembrança ele sempre esteve. E, nas páginas deste livro, ficará, como exemplar raro de
bom político que nasceu de si mesmo, cresceu por si mesmo, sem padrinhos, sem avós ilustres, sem
antepassados gloriosos.

9 MANUEL TAVEIRA DE SOUZA

Como sempre andei por um caminho político diferente daquele outro em que ele deixou as
marcas de seus passos triunfantes, sinto-me à vontade para, neste livro, falar sobre a sua simpática
pessoa, rica de surpresas.

Sempre se apresentou em público em linhas normais. Vertical no porte. Decisivo nos ges-
tos e nos atos. Fachada simples e inalterável. Com o seu horror ao convencional e com a sinceridade
perfeita de sua maneira de ser. Com  a particularidade de não haver em sua pessoa coisa alguma de
postiço, de artificial. Assim ele era visto por todos os seus contemporâneos.

Sua boa presença e a compostura de suas atitudes faziam a gente lembrar os dias longín-
quos em que a simpatia e a bondade eram companheiras inseparáveis da fortaleza de ânimo.

Tinha uma personalidade definida e reta que levava nas suas palavras e nas suas ações o
selo do seu caráter, isto é, daquilo que lhe era característico. Personalidade é a reunião daquilo que
distingue determinado homem, a forma peculiar que o singulariza.

Bom filho, bom pai e bom esposo, entre os mais belos aspectos de sua abençoada existên-
cia se via sua emocionante vida familiar.

Religioso, sua alma superior brilhava na mais bela refulgência espiritual. Acreditava que o
materialismo sempre foi uma decadência da inteligência, e que a ciência seria nada sem a curiosi-
dade do Infinito que é a fé do sábio.

Sério, era inacessível ao humorismo. E, mantendo a elegância das atitudes nobres e dos
gestos sóbrios, não arredava pé da posição tomada, sabendo honrar o seu sangue e, principalmente,
o seu nome que era sua honra maior.

Bom cidadão, cristãmente adorava a bonita cidade de Alfenas em que havia nascido, pois
a Mão Criadora de Deus a fizera para ele e para os seus conterrâneos. O melhor modo de amá-la e
de adorá-la ele o praticou, fazendo-se digno dela.

A propósito, me vem à memória que a Aristóteles se gabou um ateniense gloriando-se de
haver nascido na mais célebre cidade do mundo, naquele tempo. Segundo o depoimente de Laércio
(Diógenes Laertius, que viveu no século II da Era Cristã), o Filósofo, que era natural de Estagira,
pequenina cidade fundada no ano 665 antes de Cristo, advertiu que isso importava pouco, se ele a
não honrasse e não fosse digno dela.

Todos podem fazer a sua pátria boa, grande e conhecida, porque a mais humilde terra
natal, com esclarecido filho, se enobrece e se faz admirada.

Prudente, cuidava de fugir da imprudência, definida por Aristóteles como um vício da razão
que causa desordens na vida, julga mal das coisas, delibera pior e age ineptamente, usando, às vezes,
de meios maus para fins bons e de meios bons para fins maus. Primeiro, ele pesava as dificuldades que
haveria de encontrar e vencer, e media as forças diante das responsabilidades a serem assumidas. Se o
peso lhe parecia excessivo para as suas forças, achava melhor não aceitá-lo nem tomá-lo. Pois não
proporcionar a empresa com o esforço é precipitada temeridade. As vezes, certos cargos, olhados
como honra, são apetecidos. Porém, considerados como pesados, devem ser recusados.

Procedendo bem, nunca o seu nome e a sua boa fama ficaram obscurecidos por qualquer
ignomínia, e a sua consciência nunca se achou lastimada de culpas. Ele os estimava por seu maior
patrimônio. Conforme o juízo de Publius Mimus: Honestus rumoralterum est patrimonium.

Suas boas obras eram ecos de sua boa fama que, por sua vez, era o árbitro das suas ações.
E conforme por elas são julgadas, por tais são estimadas. Foi Cícero quem o disse: Pro opinione
cuiusque ita fada et nonfacta existimantur.

Nesta oportunidade, me vem à lembrança o que Sêneca afirmou em sua Epístola 39 a
Lucílio: A jà,na é uma sombra que segue necessariamente o corpo sólido das virtudes, ainda que
elas o recusem.

Ajustiça afinou o clarim para a celebração dos seus merecimentos. E a boa fama se encar-
regou de fazê-los conhecidos pela melhor gente mineira. A boa fama verdadeira nasce das virtudes.
E a infame, dos vícios.

Quem vive bem e morre conforme viveu, nos deixa gloriosa memória de seus nomes aben-
çoados e de seus feitos honrados. Foi o que aconteceu com Manuel Taveira.

Bom seria se, hoje, todos os homens admitissem a verdade da Sabedoria Antiga: Se perde-
res tudo, lembra-te de conservar a boa fama, porque, uma vez perdida, serás ninguém:

O,nnia si perdas, famam servare memento,
Qua sentei a,nissa, postea nullus eris.

Pela conservação de sua boa fama, Taveira fazia o máximo possível, porque sobre ser para
ele o patrimônio mais precioso, para sua digna família foi a maior riqueza que, por herança, lhe foi
,egada.

Com certeza, a lição de Plutarco na Vida de Alcebíades era do seu conhecimento: O des-
prezo da fama é vício conjunto com a imprudência e a doidice.
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Era um homem forte, ciente de que não pode haver fortaleza onde não tem lugar a razão.
Este conceito é de Cícero que, nas Tusculanas, assim o expressou: Neque enim es: fortitudo, quae
rationis expers est.

Quem, na verdade, é forte nunca usa as armas da sua inteligência contra um adversário
qualquer, inferior em tudo. Pois, neste caso, o vencer não é vantagem nem glória, e o ser vencido é
afronta.

Se conseguiu vencer muitos adversários com a sua conhecida fortaleza de ânimo, vencer a
si mesmo foi sua maior vitória.

Muito é vencer inimigos e adversários. Mais, muito mais, é o forte dominar-se, superando
os seus sentimentos, contrariando a sua vontade, disciplinando os seus apetites. Nas vitórias sobre
si mesmo, todos os louros pertencem ao vencedor, enquanto, nas outras, grande parte delas pode ser
creditada àqueles que colaboraram na sua realização.

Seja-me permitido contar este caso que, pelo fato de ter acontecido, ficou na História: Um
dia, o rei do Egito, Ptolomeu II, por ironia chamado de Filadelfo (amigo de seus irmãos porque
perseguiu e matou os príncipes da sua família), fez esta pergunta a um dos Setenta Sábios que
trouxera da Judéia para a tradução do Antigo Testamento: Que coisa havia mais generosa para
emprego e objeto da fortaleza? Eis a resposta: O saber cada um vencer-se a si mesmo é o último e
o mais glorioso termo a que poderia aspirar a valentia do homem mais forte do mundo.

Manuel Taveira era mesmo dotado de admirável fortaleza moral, sem que fosse temerário,
ainda que por acaso. Pois, enquanto a fortaleza é racional, a temeridade é irracional. As ações do
temerário são prejudiciais à sociedade e vergonhosas para o seu autor.

De Aristóteles, esta observação: Assim como a prudência é a mãe da fortaleza, a ignorân-
cia é a mãe da temeridade. Permito-me citar em latim as palavras do Filósofo que as disse em
grego: Vides fortitudinis matrem esse prudentiam, necfortitudinem, sed temeritatem esse quemlibet
ausuin quem non parturit prudentia. O temerário age, primeiro, sem meditar o que irá fazer. De-
pois, quando encontra dificuldades não imaginadas, não se cora de apresentar esta desculpa esfar-
rapada: Não pensei. O temerário não se move a empresas árduas por motivo honesto, mas por
vanglória, às vezes por ódio ao adversário. E, muitas vezes, esperando o socorro de alguém.

A temeridade, vício mais arriscado, é parenta próxima da covardia, vício mais vergonho-
so. A temeridade aventura mais do que deve. E a covardia se guarda mais do que a razão consente.
Em todos os vícios é mais afrontoso o defeito do que o excesso.

A virtude da fortaleza medeia entre os vícios da temeridade e da covardia. Só mesmo é
frrte aquele que, sem passar a temerário, não degenera em covarde, dando vigor e constância ao
útil e ao honesto.

*

Todos os arrojos do homem serão felizes se o freio da razão os governar. Foi o que acon-
teceu com Manuel Taveira, que tinha grande confiança em si mesmo, sempre alimentando a espe-
rança de levar ao fim a coisa começada com seriedade.

Ele estava certo de que na confiança se há de ter tal meio que não seja pouca nem exage-
rada, pois, em ambos os casos, é nociva, perniciosa. Por isso é que só deve ser louvada aquela
confiança que sabe pôr a estimação própria tanto em seu peso, que tome para si o quanto basta, que
não chegue a desprezo nem passe a insolência.

Sobretudo, confiando em Deus, Taveira nunca duvidou de que as suas ações haveriam de
sempre sair com o desejado e esperado acerto, e de que os seus intentos haveriam de conseguir os
seus objetivos, com o fim pretendido.

De notável saber jurídico e senhor de outros saberes que lhe robusteciam a inteligência,
Manuel Taveira não se orgulhava deles porque a verdadeira ciência nunca teve parentesco com o
orgulho. Pelo contrário, vive na maior concórdia com a humildade. Pois quem mais estuda desco-
bre que é mesmo vastíssimo o oceano da sua ignorância. Não se canoniza como oráculo de todos os
conhecimentos. Não é presunçoso porque tem muito que aprender e é mesmo muito o que lhe falta
por saber.

Culto da melhor cultura, a sua juventude nunca foi desequilibrada pelas filosofias em
moda. Quanto mais se sabe, mais se deseja saber. Foi o que aconteceu com Sócrates, mestre de
Xenofonte, que transmitiu fielmente suas doutrinas, de Platão, que criou um sistema inteiro de
filosofia, fundou a Academia e foi professor de Aristóteles e mestre de Fédon e de Euclides, o
filósofo de Megara, onde abriu uma Escola de Filosofia, conhecida por Escola Megá rica, também
chamada Escola Erística, isto é, Disputante. Outro famoso aluno de Sócrates foi Antístenes,funda-
dor da Escola dos Cínicos. Professando a mais austera moral, ele ensinava que não havia coisa mais
bela que a virtude nem mais detestável que o vício. Era criticado por ser virtuoso demais, com
ostentação. O seu mestre dizia que via o seu orgulho através dos buracos do seu manto. O nome de
Cínicos vinha de icuwv, icuvoÇ, que quer dizer cachorro, porque, despojando-se de todo o pudor
como qualquer cachorro, eles afrontavam a sociedade e desafiavam a opinião pública. Houve quem
atribuísse a origem do nome a Cynosarges, lugar onde eles se reuniam, burgo da Ática situado
pertinho de Atenas.

Com os olhos voltados para sua espiritual indigência, Sócrates dizia que todo o seu saber
se cifrava em ter como certo que não sabia coisa alguma, visto que era grande a sua ignorância. Os
romanos assim traduziram o que ele costumava afirmar: Hoc unum seio, me nihil scire.

Na verdade, o muito estudo não dá a quem quer que seja o direito de superestimar-se. Pois,
quanto mais aprendemos com longos e demorados estudos, ficamos convencidos de que toda a
nossa ciência é mesmo, como já foi dito, uma gota d'água no imenso oceano da nossa ignorância.
Basta procurar ser muito em tudo para ser em tudo nada. Fora da especialidade a que se dedica, o
homem prudente e dotado de autocrítica deve cuidar saber de outras ciências o quanto lhe bastar
para que se não tenha nelas por forasteiro ou peregrino.

Manuel Taveira tinha fome e sede de saber. Nas leituras encontrava misteriosas luzes para
a sua inteligência e novos reforços para a sua cultura.

Quanto mais sabia, maior era o seu desejo de saber mais. Conhecia o justo e o injusto, o
falso e o verdadeiro. Na ciência do Direito, observou que nada se inculca nela que não agrade. Nela
encontrou a sua riqueza intelectual que sempre durou com igual estimação, porque diferente das
outras espécies de riquezas, como as de Cresus, último rei da Lídia, que subiu ao trono 559 antes de
Cristo e partilhou o seu governo entre os prazeres, as artes e a guerra. Cresus as jogou no mar. E
como as de Midas, rei da Frígia, que pediu aos deuses e deles conseguiu o poder de transformar em
ouro tudo que as suas mãos tocassem. Depois, vendo que até os alimentos que ele levava à boca
viravam ouro, ficou aborrecido e danado de raiva. Para livrá-lo desse funesto dom, os deuses o
mandaram tomar banho no pequeno rio Pactolus, cujas águas ficaram douradas.

Com as verdadeiras ciências não acontece o mesmo, pois, quanto mais se acumulam, mais
arrebatam o desejo de vê-Ias crescidas, aumentadas.

Conforme o seu ponto de vista, é grande ignorância não saber o que a todos não convém
ignorar: Turpe est ignorare quod omnibus scire conveni!. Por isso, nunca deixou de estudar. Estuda-
va muito para saber mais e para poder transmitir aos ouvintes das suas palavras os novos conhe-
cimentos adquiridos, e não por motivo de vanglória ou para ser bem valorizado pelo povo. Até
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porque o muito estudo humilha muito quem estuda. Pois, quanto mais aprendemos, mais se avança
o horizonte da nossa ignorância. Por mais que saibamos, sabemos poucas coisas e vivemos na
certeza de que, também, passamos a vida ignorando.

Aqueles que querem saber muito acabam é sabendo muito pouco, quase nada.

*

Taveira nunca foi visto dominado pela ambição, vício que em todos os tempos se coroa
monarca universal de tudo, desordenado apetite de conseguir posições elevadas, dignidades supre-
mas e as honras maiores, todas não merecidas.

Veneno escondido, peste oculta, mãe da hipocrisia e do engano e cegueira do juízo, foi
com estas palavras que, no Sermão da Quaresma, São Bernardo a fotografou.

O ambicioso não repara que se há esplendor naquilo que ele ambiciona, também há muitos
perigos nas obrigações correspondentes.

Se numa balança de fiel correto fossem pesadas as responsabilidades que muitos cargos e
ofícios públicos acarretam, eles não seriam desejados nem procurados com tanta ânsia: Multi non
latira fiducia et alacritate currereni ad honores et dignitatein.

Como o ambicioso, conseguindo o que deseja, não fica satisfeito, não tem medida o vício
da ambição. Por mais que se lhe dê, sempre vive querendo mais. Pensa que merece tudo e nada o
satisfaz. Os maiores prêmios lhe parecem pequenos e são até considerados afrontosos a seus fantás-
ticos merecimentos.

.A ambição é tormento e cruz para o ambicioso. Deste mal, deste vício, Manuel Taveira
ficou livre, imunizado, por especial graça do céu.

O mesmo posto que faz crescido quem o ocupa deve abater-lhe a cabeça.

Plutarco foi quem explicou a diferença entre as cabeças, que são como as espigas. Umas
são vazias de grãos e, por isso, estão sempre muito empinadas, pois o ar, que em si encerram, faz
que elas fiquem sempre olhando e forcejando para cima. Porém as que estão cheias de grãos incli-
nam-se para baixo e olham os pés e as raízes de que dependem. As cabeças dos ambiciosos que
subiram na vida sem qualquer esforço, atraídos pelo ouropel do resplendor das honras terrenas e
namorados de suas qualidades pessoais mal imaginadas, estão sempre olhando para cima. O vento
da vaidade os desvanece. E o mesmo nome de superiores, nos ofícios que exercem ou nos mandatos
que lhes foram confiados, lhes está gritando que são grandes as dificuldades que os esperam.

O posto ou o lugar que, pretendido, parecia temeridade, depois de alcançado a ambição o
despreza, fazendo pouco caso dele.

Raras vezes a ambição teve feliz sucesso.
Aristóteles observou que a discórdia tem o seu princípio em que o menor, ambicioso da

honra do maior, se queira fazer seu igual e, depois, igualando-o, lhe queira ficar superior: Minores
ut sint aequales, seditionenifaciunt; aequaies, utfiant maiores.

Taveira viveu sua vida feliz, livres dos tormentos da ambição. Ele sabia que nem todos
nascem para os cargos mais importantes e que o merecê-los não está ao arbítrio de cada um, como
nem todas as sementes são a propósito para todas as terras, porque umas querem as serras ensolaradas
e batidas por bons ventos e outras querem as baixadas das planícies banhadas de córregos e ribei-
rões. Assim, nem todos são aptos para as elevadas dignidades e para os mais nobres cargos porque
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os de medianas virtudes perigarão nas altitudes das posições mais eminentes e categorizadas, como
os maiorais e magnânimos no campo dos ofícios mais modestos.

O ponto está em acertar com o lugar, porque todos os lugares não servem para todos os
homens. Sempre haverá homens para quem esse lugar ou aquele posto seja muito alheio de sua
natureza.

Se quem muda o terreno às sementes perde com a agricultura os frutos, quem troca os
gênios aos ofícios perderá o precioso tempo e, também, o trabalho desempenhado.

Nascem alguns para certas dignidades, como as dos políticos, as dos magistrados, as dos
militares e as do magistério, não havendo maior perigo para eles que levá-las a outras alturas.

A felicidade, nesta vida, consiste em cada um saber escolher aquela espécie de trabalho
que lhe for mais conforme. Não convém a todos todas as coisas, visto que gênios diversos pedem
coisas diversas.

*

Ótimo orador, o seu verbo era luz. E os seus discursos eram repletos de sagacidade, de
exatidão, de clarividência.

Na tribuna, o clarão de seu talento oratório espiendia, dignificando a eloqüência de que era
dotado. Todos lhe reconheciam os méritos da clareza no falar.

A eloqüência não consiste em falar muito, mas em falar bem, abordando os assuntos com
inteligência solar.

No duelo das idéias com qualquer adversário, batia-se com especial brilhantismo.
Não borboleteava de assuntos em assuntos, porque tinha sempre boas teses a defender. E,

na defesa delas, esgrimia armas poderosas.
Havia nas suas palavras tal capacidade de persuasão que os ouvintes delas facilmente se

rendiam às evidências. Não cedia terreno aos que lhe eram contrários. Opunha-se a todos com
fortaleza e certo garbo, como aconselhava Virgílio no verso 95 do Livro VI da Eneida: Tu ne cede

,nalis, sed contra audacior ito.

Entre as mais vigorosas forças intelectuais de Minas, a de Taveira se destacava.

De vontade firme, não mudava de opinião como o camaleão muda de cor ou como a
ventoinha que muda de posição conforme o vento sopra. Porém, nunca se deixou alucinar pela
paixão partidária.

Nunca encontrou obstáculos para desobrigar-se do cumprimento de seus deveres em suas
atividades cívicas e sociais de inspiração autenticamente cristã. E nunca fez da mentira sua princi-
pal arma política como se nesse setor ou nesse domínio a calúnia fosse um dos menores pecados
veniais, capaz de ser absolvido pela simples aplicação da água benta na testa ou pelo sinal da Santa

Cruz marcado nos lábios. Quanto a esse particular, tive várias oportunidades de observar que, em
sua alma, havia refúgio para muitas verdades desprezadas, negadas e escamoteadas por alguns
companheiros de bancada, os quais gostavam de aparecer ao povo sem a menor folha de parra da
decência. A maledicência nunca foi seu pão de cada dia. Nunca usou do açoite da língua para vexar
os seus adversários.

Sua principal preocupação consistia em ser fiel à verdade e à justiça, em querer e fazer o
que é lícito e honesto, respeitando os ditames da consciência.

*
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Foi de superior categoria a sua vocação para a Política, que lhe exigiu espírito de sacrifí-
cio, aptidões específicas e grande entusiasmo.

Não apreciava como melhor político aquele que consegue os seus objetivos com mais
habilidade, em vez de ser com mais honestidade. Ainda há quem admite como correta, corretíssima,
aquela teoria de Niccolo Macchiavelli (1469-1527), ensinada em seu livro sobre O Príncipe. Dou-
trina imoral e absolutamente condenável, o maquivelismo ensina que o fim justifica os meios. Por
isso nunca foi casa em que Taveira pudesse ser recebido como hóspede, ainda que fosse por uma
noite só.

Ele tinha tudo para ser bom político, grande político. E fazia política corri a cabeça e não
usando outras partes do corpo.

O Poder Legislativo era estimado por ele na mais alta conta, no maior apreço, por motivo
de estar acima do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Do Poder Executivo, que é obrigado a
obedecer e a cumprir as leis feitas pelas duas Casas do Congresso Nacional: a Câmara dos Deputa-
dos e o Senado Federal. E do Poder Judiciário, cujas atividades se limitam à interpretação da Lei
Maior, que é a Constituição, elaborada pelos representantes do povo e do Estado.

Com razões de sobra, Platão ensinava que é certo ofim da República onde os magistrados
presidirem as leis, e não as leis aos magistrados. De Aristóteles esta ponderação: Os magistrados
são servos e não senhores das leis. Eles foram escolhidos e nomeados afim de velarem pela obser-
vância delas e pô-las em execução; e, fazendo o contrário, devem ser asperamente cati gados.

A propósito, desejo trazer ao conhecimento do prezado leitor este caso que me parece
mais interessante que ocaso da justiça de Salomão, narrado na Bíblia:

Zaleuco, filósofo grego nascido no ano 700 antes de Cristo, deu aos Locrienses-Epizefirianos,
povo de que era rei, um código de leis feito com muita inteligência e com impressionante
sabedoria. Em uma delas, constava a rigorosa penalidade de que fossem tirados os olhos a
qualquer adúltero. Sucedeu-lhe desagradável surpresa com o resultado da pesquisa realiza-
da por pessoas idôneas, consideradas como fora de qualquer suspeita. O primeiro
transgressor dafamigerada lei havia sido seu filho bem-amado a quem ele deveria passar o
cetro e a coroa. Então o Senado inteiro se levantou pedindo ao pai que perdoasse ofilho e
conservasse aqueles olhos, que eram as estrelas das boas esperanças do reino. O rei não se
comoveu com a solidariedade dos senadores ao filho criminoso. Indeferiu o pedido de de-
inência e justficou a sua atitude: Para ele o título de juiz era mais importante que o de pai,
e mais sagrado. E as leis eram olhos da Justiça. Nesta ordem de considerações, a obediên-
cia às leis era imperiosa. E deu a entender aos senadores que julgava mais conveniente
cumprir a 1e4 cegando o filho, que violando a lei, cegando a Justiça.
Houve um clamor geral a Jkivor do filho do rei. O povo foi às ruas para gritar que não
deixasse cego o reino pela cegueira do príncipe, que seria o sucessor do rei, no trono.
Depois de muitas repugnâncias, o rei resolveu declarar que havia pensado uma saída
honrosa para o caso, visto que correspondia aos anseios do povo e satisfazia a exigência
da lei. E, argumentando, afirmou que o filho e o pai eram a mesma pessoa. Assim sendo,
concluiu: Tire-se um olho a mim e outro a meu filho. Desta maneira, a lei não ficará
ofendida, nem cego ficará o seu transgressor.
Realizadas as operações, o rei eternizou o seu nome com o feito deveras portentoso e
deixou interessantíssimo exemplo do muito que se deve fazer pela salvaguarda e obser-
vância das leis.

A História engrandece Agesilau porque, corri extremada pontualidade, observava todas as
leis que ele queria que fossem obedecidas por seus vassalos. Na verdade, a melhor maneira de
obrigar os subordinados à obediência será o bom exemplo de quem governa, exercendo o Poder
Executivo: Tu vitando vitas. Tufaciendo iubes (John Owen). Para mover e obrigar, mais poderoso é
fazer do que mandar com palavras: Plus malefacta nocent, quam bene dieta docent.

Pelos dois casos que acabo de contar, o prezado leitor deverá acreditar que o Poder
Legislativo é mesmo superior ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário. São casos verídicos que a
História da Civilização registrou.

Todas as prendas reveladas nestas linhas que estou escrevendo sobre Manuel Taveira o
habilitaram para tomar assento entre os melhores políticos de Minas Gerais e para abrir, na História
da União Democrática Nacional, um de seus mais lindos capítulos.

Ele tinha de ser deputado, honrando a Assembléia Legislativa do Estado, dignificando e
ilustrando o mandato que bons mineiros lhe confiaram. E tanto o dignificou e o ilustrou que sempre
fez por merecer lugares cimeiros entre os mais sufragados na bancada do seu partido que não
conseguiu entrar na simpatia da maioria do povo.

Na eleição realizada em 1947, conquistou, com 5.194 votos, o quinto lugar entre os udenistas
eleitos. Em 1950, ocupou o terceiro lugar, com 9.950 votos. E, em 1954, chegou em primeiro lugar,
com 10.463 votos.

As vitórias sucessivas o não deslumbraram. E o resplendor do posto pleiteado lhe não
cegou os olhos nem o envaideceu.

No mais íntimo da alma, sentia que havia sido eleito e reeleito para que não cuidasse
apenas de si mesmo, mas, principalmente, para que, por meio de seus trabalhos parlamentares, os
seus eleitores e o povo de que faziam parte vivessem em estado de felicidade: Deputatus eligitur
nau ut sui ipsius curam habeat, sed utperipsum, qui eum elegerunt, infelicitate vivant

Nele sempre houve mais de fiel aos compromissos assumidos e de leal aos que lhe deram
esplêndidas vitórias nas urnas, do que havia de eloqüente nos seus discursos. A qualquer momento,
podia repetir aquelas palavras de Cícero: Plus est mihifides, quam eloqüentia.

Com o permanente trabalho na promoção do bem comum durável, ele conseguiu novas
auréolas para seu bom nome e para sua perene boa fama: Quo labor est maior; gloria maior erit.

Aos seus eleitores foi de exemplar beneficência, fazendo-lhes benefícios, antes mesmo de
serem solicitados. Conforme o seu ponto de vista, perdia o nome de benefícios aqueles que eram
feitos depois de importunos rogos. Podendo fazê-los, os fazia depressa, com alegria no rosto, por-
que assim como dobra'\os benefícios quem rapidamente os faz, assim também os diminui quem
corri vagares os retarda.

Nunca foi semeador de ilusões, fazendo promessas bonitas para enganar o povo, que já se
habituou a não se interessar por qualquer tipo de burla e de papeata, e a gritar aos demagogos, como
os romanos de antes de Cristo: Nada lhes deverei se me derem só palavras, iludindo a minha boa fé
- Nil tibi debebo si mihi verba dabis.

Com sua incansável ação política, Taveira beneficiava a todos, sem distinção de classes,
sustentando um ponto de vista contrário ao de muitos políticos antigos como Cícero que, no Sena-
do Romano, um dia, exclamou: Benefícios não devem ser feitos nem aos mocinhos nem aos velhos.
Aos mocinhos porque facilmente se esquecem deles, e aos velhos porque morrem sem que possam
retribuí-los - Qui benefecit pueros, perit, obliviscitur ille; decreptio quid sit, non perit, ipse perit.
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Uns recebiam muitos benefícios. E outros, menos. Mas todos recebiam, segundo os seus
merecimentos. Por pequenos que fossem eles, o povo do município beneficiado manifestava a
gratidão por havê-los recebido. Esta a razão por que, correspondendo às boas esperanças do seu
eleitorado, em 1962 entrou na Câmara dos Deputados em Brasília, com os calorosos aplausos de
29.624 eleitores que lhe deram esplêndida vitória nas umas e o situaram entre os oito mais votados,
deixando muito para trás, na rabada, Pedro Aleixo, José Bonifácio Lafaiete de Andrada, Francelino
Pereira, José Monteiro de Castro, Guilherme Machado, Geraldo Freire e outros cutubas da antiga
UDN, assíduos frequëntadores de quartéis e viciados aduladores dos militares que já se considera-
varri esquisitos pais da pátria e divertidos donos da República.

Manuel Taveira sempre foi muito agradecido a seus numeros eleitores, manifestando-lhes
o mais cordial agradecimento por motivo dos bonitos triunfos eleitorais de que eles haviam sido
incontestáveis autores.

A gratidão é uma virtude que dá e rende graças aos benfeitores, conforme a lição de Santo
Tomás de Aquino: A mais louvável de todas as virtudes, a mais agradável a Deus e aos homens.
Cícero a estimava como a mãe e a maior de todas as virtudes. Eis o que se lê no seu discurso Pro
Circo Planco.

Como não pode ser agradecido o que não for muito lembrado, a lembrança de suas espeta-
culares vitórias eleitorais nunca lhe saiu da memória de cada dia, por lhe parecer a primeira regra
do agradecimento.

Quem agradece os benefícios recebidos faz merecimento para receber outros, maiores.
Foi o que aconteceu com ele, para quem o agradecimento nunca deveria consistir somente em
palavras, moeda com que muitos pagam e poucos se dão por satisfeitos.

Mais com obras do que com palavras é que se deve mostrar a gratidão, como adverte o
apóstolo São João, em sua primeira epístola. Das mãos e da língua necessita quem é agradecido. Da
língua para manifestar o seu agradecimento. E das mãos para, com boas obras, desempenhar a sua
obrigação.

As obras e as palavras de quem é agradecido, quando não excedam o valor do benefício,
devem ao menos igualá-lo, porque não se livra de toda a obrigação quem não satisfaz toda a dívida.

No agradecimento de Taveira aos seus eleitores nunca houve vagares, porque estes criminam
a gratidão. Com a mesma pressa que se deseja o benefício se há de manifestar o agradecimento.
Suspeitas tem de ingrato quem não é, logo, agradecido. E agradece duas vezes quem depressa se
revela agradecido.

Também não agradece o benefício quem publicamente o não agradece. E que haveremos
de dizer de quem ao benefício recebido corresponde com públicas afrontas?

Se não é agradecido quem limita o agradecimento pelo tamanho do benefício, que nome
merece quem responde a beneficência com a injúria, o favor com o opróbrio e a mercê com a desonra?

E mesmo. Não há vício pior que a ingratidão. A Terra não produz coisa pior que o homem
ingrato. Ingrato homine nil peius terra creat, afirmava Sêneca.

Aos incapazes de gratidão nunca faltam pretextos para não serem agradecidos. É a ingra-
tidão um pecado que tira o devido agradecimento, dívida da honestidade, eis o que disse Santo
Tomás de Aquino. Para São Basilio ela é inimiga da alma, vento que seca a fonte da piedade e as
correntes da graça.

Encerro este estudo sobre Manuel Taveira de Sousa afirmando que ele, como político,
soube viver bem, muito bem, que consiste em entender a verdade, em consultar a consciência, em
querer o justo e em fazer o que é lícito, porque o primeiro é dom da ciência; o segundo, dom da

prudência; o terceiro, da justiça; e o quarto, da perseverança. Nascemos neste mundo, primeiro,
para Deus, depois para a pátria e, em último lugar, para nós mesmos.

Em tudo que fazia, ele não olhava só os fins, mas também os princípios e os meios, porque,
na lição de Aristóteles, só é perfeita a coisa que tem princípio, meio e fim: Totum et complezuni est
quod hahetprincipium, inediuni etfinem. Conforme o mesmo filósofo, deve ser julgada por melhor
aquela coisa que a melhor fim se dirige: Cuiusflnis est ,nelior, ipsum quoque est melius. Eis por que
o homem prudente deve olhar o princípio, o meio e o fim. O princípio, para conhecer a bondade que
dele procede. O fim, para regular o útil a que se dirige. E o meio, para ver o honesto com que se
executa. Só é ação perfeita e filha da prudência aquela que tem bons princípios, meios honestos e
fins úteis.

Ele nunca prostituiu o seu talento com as lisonjas a qualquer pessoa por mais graduada
que fosse. A seu sincero amigo José de Magalhães Pinto nunca devotou lisonjas. E, ao seu idolatra-
do Mílton Campos, nunca tributou as falsas homenagens da adulação.

E a lisonja excesso com o qual se empenha o lisonjeiro a agradar com palavras e com
obras e gabar exageradamente os ditos, os feitos e os sentimentos de pessoas altamente graduadas,
com esperança de recompensas.

O louvor comedido (vá lá!) é aceitável, sendo justo e merecido, porque a natureza deu o
amor ao louvor para estímulo da virtude. E o que dizia o poeta clássico Ovídio:

Excitat auditor ad studium, laudatque virtus
Crescit, et inmensum gloiiae calcare habet.

Os lisonjeiros sempre estão perto de quem goza das maiores felicidades e desfruta de
algum poder. E, enquanto esperam recompensa, o louvam. Amigos no obséquio, são inimigos do
ânimo. Alegres nas horas de prazer e de alegria, são fracos na adversidade. Imoderados nos elogios
aos vícios, são difíceis nos aplausos às virtudes.

A lisonja é também responsável pela troca dos nomes de virtudes pelos nomes de vícios.
Hoje, muita gente chama de temerário quem é forte. O astuto passou a ser prudente. O patarata e
loquaz é eloqüente. O hipócrita é virtuoso. O efeminado é visto por delicado, indivíduo de boas
maneiras. Basta ser lisonjeiro para ser tudo. Ele ocupa as posições mais elevadas, manda e
desmanda. Hoje, não merece mais quem mais sabe, quem melhor serve, mas quem mais lison-
jeia. Anda presa a verdade e solta a mentira. São amados os vícios e aborrecidas as virtudes. Há
tanto excesso nesta desordem que já parece se lhe impossibilita o remédio, porque quanto maio-
res forem os vícios, tanto os remédios são mais impossíveis. E o que dizia Sêneca: Desinit esse
remec/io locus ubi viria maiora sutil.

Chefes de governos civis e eclesiásticos, e outros que ocupam lugares superiores, devem
ficar distantes dos lisonjeiros que, com a sua língua, constituem o mais pestilento mal para eles. E
devem procurar amigos francos e verdadeiros que os advirtam e os repreendam quando errarem.
Quem repreende quer o acerto. E quem lisonjeia fomenta os erros.

A História Universal registra este caso: Alexandre Magno foi gravemente ferido numa
batalha, e das suas feridas o sangue jorrava. Então, os lisonjeiros lhe diziam que, não temesse a
morte porque era deus. Aos berros, o jovem imperador os mandou embora. E explodiu: Deuses não
verteni sangue, mimas os homens. Eu sou caduco e mortal.

Aprovando tudo com aplausos calorosos, e fazendo o possível e o impossível para ser
agradável aos poderosos deste mundo, o lisonjeiro cresce no conceito da maioria deles e acaba por
levá-los para onde quer. Para a ruína.
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Manuel Taveira não era lisonjeiro nem adulador. Por isso é que nunca sofreu os desprezos
do seu tempo. E, na posteridade, seu bendito nome só tem encontrado veneração e respeito.

Quem conhece a língua latina sabe que a adulação é carícia privativa do cachorro que, para
surpresa de muita gente, tem suas boas maneiras de ser agradável. Abanando a cauda, ganindo
como se estivesse murmurando amabilidades ou gemendo saudades do seu dono ausente ou faleci-
do. Chorando o abandono a que foi deixado na casa em que mora. E coleando mansamente e
insinuando-se jeitosamente entre as pernas de seu maior amigo, o homem, de cujo convívio ele
participa. No Império Romano, os latinos diziam: Adulatio proprie est canum blandimentum, quod
caudae aliorum que rnernbrorum motibus et sonis effertur. Vale dizer: carícia de cachorro, para nós
brasileiros; carezze di cani, para os italianos; caresses des chiens, para os franceses; caricia de los
perros, para o espanhol;fawning ofdogs, para os ingleses.

Escritores clássicos referiam-se aos aduladores usando das palavras e dos gestos, voce aut
gestu, para manifestação de seu particular afeto a quem era de sua suspeitosa estima.

Lucrécio (T Lucretius Carus), nascido 95 anos antes de Cristo e morrendo por suicídio com
a idade de 44 anos, escreveu que os cães adulam com os seus ganidos: Gannitu voce adulam. E, na sua
obra De Natura Rerum, fala daqueles que libidinosamente adulam babando de gozo, adulandi libido,
movimentando carinhosamente a língua, more adulantium canum biande movet caudam.

Os antigos falam da adulação como sendo companheira inseparável de quem é rico e
poderoso: seinper magnaefortunae comes adest adulatio.

Em seu pequeno grande livro De Amicitia, Cícero (Marcus Tulius, 106-43 a.C.) afirmou
que nas amizades não há peste maior que a adulação: Sic habendum est, nuilum in amicitiaspestem
esse maiore;n quwn adulationein. Ele mesmo, certa vez, bradou que não queria ser louvador para
não ser visto como adulador: Nolo esse laudatoiç tie videar adulator E, em outra oportunidade,
discursando em defesa de Roscius Amerinus, chamou os aduladores de cães, homens malédicos,
intrigantes e sobretudo acusadores: Canes etiam dicuntur homines inaledici ac praecipueaccusatores.

De Sêneca (Lucius Annaeus, o Filósofo, 2-65 da Era Cristã) é esta afirmação: O amigo
adulador é o pior inimigo: Est inimicus aduiator amicus.

Na Epístola 22 Ad Eustochium, Sao Jerônimo emitiu este juízo: Aduiator blandus inimicus
est - O adulador é um inimigo meigo e carinhoso. E, mesmo. Podemos afirmar que sim, pois é capaz
de ofender com a sua cortesia, que mais afronta do que uma bofetada ou um pontapé do inimigo.

A ictiologia antiga dava notícia de que, na Ásia, havia um peixe a que os ictiólogos
chamavam puilo. Conforme o tempo, ele crescia ou diminuía no tamanho e, conforme o lugar,
mudava de cores, como os aduladores. Aproveitando esta particularidade, o poeta e jurisconsulto
André Alciato (nascido em Milão no ano de 1492 e falecido em 1550) escreveu no Emblema 88
do seu Embiematum Libellus:

Et mutatfaciem, varios que sumat cobres
Sicut et adulator populari vescitur aura.

Ia-me esquecendo de que o filósofo Bias, um dos Sete Sábios da Grécia, nascido 570 anos
antes de Cristo, perguntado qual era o animal mais venenoso, responde: Das feras, o tirano; e dos
mansos, o adulador.

Depois de ficar sabendo o que acabo de escrever, o leitor, com certeza, está convencido de
que a adulação é uma das piores manifestações do cachorrismo, que significa canalhice, canalhismo.
Na literatura francesa consta que ela éflatterie basse et servile.
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Infelizmente, tal é a condição humana, que muitos homens dão mais crédito às pessoas
que aprovam suas más ações do que à sua consciência. E preferem ser arruinados pelo elogio a
serem salvos pela crítica.

Bom seria se quem é vilmente adulado se lembrasse, de vez em quando, daquelas interes-
santes palavras de Francisco de Quevedo e Viliegas, também conhecido por o Juvenal Espanhol
(1580-1645): Pode haver uma punhalada sem adulação, mas raramente haverá uma adulação sem
punhaladas.

Termino minhas reflexões sobre a adulação com estas palavras de Eurípedes, célebre poe-
ta trágico grego, que escreveu 84 tragédias (480-402 a.C.): Os grandes corações detestam aqueles
que os louvam, quando os louvores são excessivos.

*

A um homem do valor intelectual e da estatura moral de Manuel Taveira, todos os elogios
são devidos. Porém, o mais merecido está em sua vida, que foi exemplar. Exemplar, mesmo. Sob
todos os aspectos.

Não exagerei, escrevendo sobre ele tudo que acaba de ser lido.

io JOSÉ CABRM

Entre os fervorosos deputados udenistas havia um que eu não conseguia ver freqüentando
, qualquer das duas mencionadas capelinhas em que seu partido político estava dividido. Era José

Cabral que se destacava por ser diferente dos seus correligionários, embora não escondesse sua
sincera admiração pela pessoa veneranda de Mílton Campos, e o seu respeito a Magalhães Pinto.

Também ele vivia conforme o seu gênio lhe pedia. Pensava com a máxima liberdade que
nunca admitia cabresto nem peias e procedia como achava melhor.

Creio que se dava com ele o que se deu, fora da política, com outros homens. Por exemplo:
nem todos admiram a grandeza de Sócrates; alguns preferem as glórias de Napoleão. Se muitos
admiram Rafael Sânzio de Urbino e Rembrandt (Harmenzoon Van Rin), outros ficam encantados
com as esquisitas pinturas do cubista Pablo Picasso e do surrealista Salvador Dali. Jorge Amado,
nascido em 1912, com os seus livros já traduzidos em mais de 30 idiomas, tem mais leitores do que
Platão e Aristóteles, Cícero e Sêneca, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, Voltaire e
Kierkegaard tiveram através dos séculos.

Um desses homens que se vão fazendo mais raros, José Cabral sempre teve personalidade.
Nunca foi um fanático na UDN porque fanatismo é o exagero da intolerância. Vivia (e acredito que
ainda viva) para o pensamento, para a cultura, alimentando o desejo de conhecer e de saber. Epicurista
da inteligência, nutria-se da essência dos melhores livros, e banqueteava-se com as substanciais lições
encontradas nas obras que saíram dos cérebros fecundos dos mais categorizados mestres da Ciência
do Direito Trabalhista, em que ele se especializou e ficou famoso, na área patronal.

Tinha muito de jovem, como ainda tem. Com  o dever fundamental de ser rebelde a tudo
que é contra a justiça, contra a verdade e contra o bom senso.

Firme nas suas idéias e nas suas convicções políticas, compreendia e apreciava as idéias e
as convicções políticas dos seus adversários. Este aspecto de sua fisionomia moral me forçava a
acreditar que o seu líder era ele mesmo, que nunca admitiu a possibilidade de ser metido num
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oposicionismo irracional, trêfego e anacrônico. A sua maneira de fazer oposição era bem-educada,
fina, superior, polida pela civilização.

Humanista é o que ele sempre foi e continua sendo no melhor sentido da palavra. Menendez
y Pelayo foi quem, pela primeira vez, afirmou que o ser humanista não consiste em saber as línguas
grega e latina e em conhecer as literaturas de ambas. Consiste, sobretudo, em compreender o ser
humano, em tolerar e desculpar os erros dele, em dar atenção carinhosa e inteligente à vida huma-
na, com sérios propósitos de promoção integral dessa mesma vida.

Ser humanista é ser homem humano. Vale dizer: homem insaciável de saber, de um saber
posto ao serviço de uma bondade cada vez maior em favor do seu semelhante, seja ele quem for.
Este, o verdadeiro humanismo, feito de compreensão, amassado em generosidade, embebido em
tolerância, movido pela filosofia do tudo compreender para tudo perdoar

Nunca lhe faltou a simpatia, matriz de todas as suas delicadezas e da sua generosidade. La
medida de ia generosidad de cada alma es Ia medida de sua capacidad de simpatia. Esta lição é de
Oregorio Maraflón, o maior mestre de endocrinologia, neste século.

No salão de reuniões da Assembléia, passeando a sua imponência de homem desempena-
do, com a sua elegância fio-de prumo, ele revelava que era o artífice de si mesmo, sempre cuidando
de melhorar e de refinar os instrumentos com que exprimia os seus pensamentos nos apartes com
que honrava os discursos dos oradores, no grande expediente: a linguagem, a graça, a lógica, a
urbanidade e a singela beleza do estilo. Tais apartes, às vezes, eram esmaltados de fina ironia e,
muitas vezes, eram adubados com o gosto e a especiaria de chistes oportunos e de trocadilhos bem
feitos, despertando risos, e até gargalhadas, no auditório.

Nele o humorismo era sincero porque nascido espontaneamente dos humores vitais, e não
por artifício. Era o modo agradável de dizer coisas necessárias que, sem ele, seriam difíceis de
dizer. Parecia com a salsa ou com a pimentinha do bom cozinheiro, fazendo ficar deliciosa ao
paladar qualquer iguaria bem temperada.	 -

Ninguém ficava aborrecido com as suas brincadeiras às vezes irreverentes. Seu apreciado
humorismo tinha categoria. Não era burla nem sarcasmo destruidor, mas a perspicácia envolvida num
sorriso de compreensão. Não era maldoso nem perverso como aquele que fez de Paul Stapfer habili-
doso artista em amarrar um remalhete de penas de pavão no rabo de um cachorro ou de um leitão. Seu
único objetivo era o de alegrar o ambiente, provocando risos e, às vezes, sonoras gargalhadas.

Com boa e notável saúde intelectual, ele sabia ajuntar o seu humorismo com a ironia, que
lhe era uma forma dissimulada e amável da verdade, sempre dita com muita graça. Sem alfinetar e
sem ferir quem merecia a honra de seus apartes.

Nunca brincou com os lados feios de qualquer pessoa. Pelo contrário, cuidava de cobri-los
com a sua delicadeza e de submergi-los na sua benevolência. O seu humorismo era a arte de extrair
o lado cômico que havia na vida séria de alguns deputados e de expressá-lo com dignidade.

Sempre bem-humorado, seu bom humor era capaz de fazer qualquer auditório chorar de
tanto rir, como o seu humorismo podia provocar sorrisos no rosto da tristeza. A graça do seu bom
humor estava na superfície das coisas alegres, e a graça do seu humorismo estava escondida no
fundo das coisas austeras.

Naquele tempo em que fui deputado estadual, a quase toalidade da bancada udenista de-
testava Juscelino Kubitschek e a ele fazia as piores referências ofendendo-o, procurando desmoralizá-
lo e demoli-lo. Entretanto, José Cabral, líder da minoria, sempre aproveitava as oportunidades
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para, com coragem, manifestar o seu apreço, a sua estima, a sua amizade ao maior de todos os
pessedistas, o qual, depois de governar bem Minas Gerais, estava na presidência da República.

Permito-me citar algumas de suas palavras ditas em um dos apartes ao meu discurso pro-
nunciado em 25 de junho de 1956 e publicado, dois dias depois, no Diário da Assembléia:

Não confundo a minha condição de amigo pessoal do ex-Governador e atual Presidente
da República com a condição de deputado oposicionista. Como amigo, mantenho com o
Sr Juscelino Kubitschek grande cordialidade, mas não abdico nem descumpro os meus
deveres de deputado da oposição. Infelizmente muitos dos homens públicos não compre-
endem o cumprimento do seu dever por esta forma. Sou amigo pessoal do atual Presiden-
te da República, mas nunca pedi a S. Exa. um favor que viesse redundar em meu benefi-
cio, na órbita política.

Outra prova da superioridade de espírito do deputado José Cabral e de seu notável
corretismo, como adversário político dos pessedistas, eu posso, quero e devo apresentar neste outro
aparte ao mesmo discurso:

Já que V Exa. está tratando de praças de esportes, e como sou fervoroso adepto do empre-
go de numerário do Estado em tal matéria, dou parabéns a V Exa. que conseguiu tantos
auxílios para difusão do esporte na região que V Exa. tão bem representa nesta Casa.

Porque sempre soube falar bem, com independência e com aplaudida eloqüência, o nobre
deputado José Cabral haverá de ser lembrado e bem falado pelos antigos pessedista.

1
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Capítulo 11

DISCURSOS NA ASSEMBLÉIA

Entre dezenas de discursos pronunciados durante o mandato que me foi confiado por mais
de 11 mil eleitores, permito-me destacar estes:

1. O Governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira;
2. A Sede Administrativa da Companhia Vale do Rio Doce em itabira, conforme o art. 2°
de seus Estatutos;
3. A Verdade;
4. A UDN e Seus Amores de Perdição;
5. Verdades Incômodas;
6. O PR Faminto de Poder;
7. A Língua de Carlos Lacerda;
8. O PSD Sempre Vítima de Imorais Acordos Políticos;
9. A Personalidade do Cardeal de Vasconcelios Motia;
10. A Criminosa Mudança do Nome Pré-histórico de Calamhau;
11. A Minha Eleição para a Câmara dos Deputados Federais.

Por mais de uma centena de vezes, participei de debates com alguns deputados que abor-
davam assuntos interessantes.

Em pequenos livros (com mais de 100 páginas, cada um) foram editadas os discursos sobre:

- Juscelino, a UDN e Carlos Lacerda;
—OPReoPSD;
- O Cardeal De Vasconceilos Mona.

COMENTÁRIOS

No dia 3 de maio de 1955, o Diário da Tarde, de Belo Horizonte, publicou:

DOIS DOS NOVOS DEPUTADOS
(de um observador político)

Já se pode, a esta altura, deitar os olhos sobre a Assembléia e analisar alguns dos 'novos'
que ali apareceram, sufragados pelo povo. Entre os mais encontradiços na tribuna está o
Sr Hernâni Maia. E uma vocação parlamentai não há a menor dúvida. O que o Sr Hernani
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Maia necessita para ser um autêntico 'debateur' não dependeu dele. Dependeu da condi-
ção de humildade em que ele veio ao mundo. O Sr Hernâni Maia não pôde estudar na
fase própria da juventude e terá que carregar as suas deficiências culturais. No entanto,
ele discute bem os problemas e ausculta o povo, sem a preocupação demagógica em pri-
meiro plano. Está retirando dos demais deputados petebistas as vasas de defesa dos mie-
ressespopulares. Mais arguto do que alguns dos seus colegas, bastantes, inteligentes, ele
percebe bem quais os assuntos que deveni ser levados para a tribuna e que têm ressonân-
cia popular Outra cousa: o Sr Hernâni Maia não defende causas ingratas que traem
certas ligações escusas. Em outras palavras, é honesto em relação ao povo e não vende a
popularidade que vem alcançando às expensas desse procedimento correto.
Outro parlamentar que também se está destacando, embora ainda não se possa fazer uma
análise rigorosa dos novos, é  padre Vidigat Na tribuna do parlamento, não é virulento
como nos telegramas que dirige aos seus adversários. E um partidário, mas também um
homem compreensivo. Os seus assuntos trazem sempre o selo do interesse mineiro. E
inteligente e com boas leituras. Tendo uma posição definida no seio do seu partido, não
admite confusão em se tratando das suas questões políticas municipais. O PR está no
governo e o padre Vidigal luta, no município, contra os republicanos, mas nem por isto ele
recua no terreno. O que é dos seus carreligionários por direito de conquista da hegemonia
eleitoral, ele não cede um milímetro. E bravo, resoluto. Pode-se ter dúvida, em certos
episódios políticos, em relação à verdadeira posição de alguns políticos. Com o padre
Vidigal, essas dúvidas não existem. Ele toma sempre posição definida. E, portanto, um
político sem alçapões, sem emboscadas. Os seus adversários não o encontram na moita.
Ele está sempre com o peito descoberto para o que der e vier. No parlamento, a sua
conduta é a mesma. Apenas se mostra mais ameno e cordial com os colegas. As suas
paixões ficam no município.
Ambos os deputados estaduais, cuja ação parlamentar acima bosquejamos, têm essa causa
em comum: não cultivam a sabugice. Em futuras notas, trataremos de outros novos, que
vieram trazer a sua contribuição à Assembléia Legislativa.

2. Meus dois discursos sobre o PR e o PSD formaram o livro que foi impresso, em 1957,
nas Oficinas do Departamento da Imprensa Nacional.

O ilustre e apreciado jornalista mineiro Gualter Gontijo Maciel, redator-chefe do Diário
de Minas, assim escreveu, a respeito de

OPReoPSD

É um prazer; que se renova em cada período, ler os discursos proferidos na Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais pelo deputado Padre Pedro Maciel Vidigal sobre
as relações entre o Partido Social Democrático e o Partido Republicano.
Por serem semelhantes os seus programas, mas frontalmente diferentes os seus processos
de ação, o PSD e o PR nunca se entendem bem, quando caminham juntos. No governo
Milton Campos, estiveram os dois em campos opostos: o PSD na oposição e o PR no
situacionismo. Como se respeitavam e acatavam! Formada, porém, a coligação que os
colocou de braços dados em torno da candidatura Juscelino à Presidência da República
e de fias ao Palácio da Liberdade, passaram a se hostilizar. E as hostilidades ganharam
veemência na Assembléia Legislativa, onde vêm repercutindo as lutas entre pessedistas e
republicanos, travadas no interior do Estado.
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O PR, que é um partido relativamente pequeno e, por isso mesmo, muito aguerrido, quer
crescer; alargar-se, dominar o maior número de municípios. E invade, sob qualquer pre-
texto, o campo do PSD, menos talvez por ser do PSD do que pelo fato de constituir o
pessedismo a grande massa eleitoral de Minas. O PSD reage, como é natural, nascendo
daí os atritos que têm dado colorido e vivacidade à vida pública mineira, no momento sob
a responsabilidade desse patriarca vocacional., que é fias Fortes.
fias, que se vem empenhando sobretudo por manter o barco do Estado em águas tranqüi-
las, acompanha os choques entre pessedistas e republicanos com o sentimento paternalista
do homem que já não se assusta à toa, e sabe que as tempestades políticas do interior de
Minas se podem às vezes aplacar com a simples remoção de um delegado. E evidente que
essa atitude do Governador provoca reações nos dois grupos principalmente no PSD, que
se considera titular das preferências de fias, não só porque lhe deu a grande base eleito-
ral de sua vitória, como porque lhe está garantindo a frente parlamentar da Assembléia
Legislativa, como partido majoritário.
Se o PSD tem, ou não, razão, é coisa que não cabe aqui examinar Frise-se, no entanto, que
os discursos do deputado Padre Pedro Vidigal iluminam muitos ângulos da questão e cons-
tituem, sob vários aspectos, uma introdução ao conhecimento da política mineira naquilo
que ela possui de mais compacto e permanente, que é a sua expressão municipalística.
Homem de cultura, mas dessa cultura que não teme desafios, nem recua diante dos testes
mais difíceis, o deputado Padre Pedro Maciel Vidigal se distingue ainda pela bravura pesso-
al. E, por temperamento, um lutador; de personalidade própria, franco e sincero, audaz e
bravo. Uni lutador, porém, sem rancores, porque animado da convicção de que é na luta que
se afiam as armas da justiça. Sua voz teiasido na Assembléia Legislativa de Minas a grande
voz dos pessedistas do interior do Estado, que se sentem espoliados pelo PR e injustiçados
no devotamento com que serviram, em todas as horas, o seu grande partido, o PSD.
'O PR e o PSD' é, pois um livro vibrante, caloroso, às vezes sarcástico, que agradará
imensamente os pessedistas, desagradará os republicanos e oferecerá aos apolíticos um
quadro informal da vida política mineira nas suas características tópicas e da vida polí-
tica nacional nos seus episódios mais veementes. E que o deputado Padre Vidigal não se
contentou em fixar aspectos da luta partidária em Minas. Reviu também passos importan-
tes de nossa história política com aquele fino senso de analista que é a marca do espírito
desse sacerdote, dividido entre a tribuna sacra e a tribuna das aspirações populares e
cuja personalidade recorda, sob vários aspectos, a daqueles bravos padres que juntavam
a cruz à espada, somando o poder da fé ao poder do aço, e topavam, como qualquer
mortal, as duas lutas que encheram de sons e movimentos os primeiros sonhos do regime
republicano no Brasil.

Na página 225 de sua Historiografia Mineira, Oiliam José, da Academia Mineira de Le-
tras, escreveu:

O livro de Pedro Maciel Vidigal, 'O PR e o PSD', é combativo da primeira à última linha e
se destinou a esclarecer certos ângulos da passada situação política mineira, caracterizada
principalmente pela coligação PSD - PR - PTB. Contém o ensaio do antigo parlamentar
pessedista, cujos pronunciamentos sempre se marcaram pela presença de corajosas e cor-
tantes afirmações, apoiadas em argumentações de evidente solidez, análises que, embora
polêmicas, lançam luzes sobre os mecanismos que presidiam a referida composição parti-
dária, uma das que existiram no amplo pluripartidarismo da época. Outros opúsculos e
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volume do autor; versando também assuntos políticos, são de valor para informarem teses
ou afirmativas sobre a política mineira imediatamente anterior a 1964. E o caso de 'Jusce-
l ino, a UDN e Carlos Lacerda' (Imprensa Oficial do Estado, Belo Horizonte, 1956, 124
páginas, fotos) em que o autor reuniu discursos seus pronunciados na Assembléia Legislativa
do Estado e focalizadores das posições adotadas, entre 1951 e 1956, pelo PSD, a UDN e
Carlos Lacerda. Clara é a linguagem e vigorosa a argumentação, que, partindo de premis-
sas corajosamente estabelecidas, chega a conclusões lógicas e desafiadoras. No futuro, a
obra documentará, com autoridade, um período singular da vida política mineira.

3. O discurso sobre a personalidade do Cardeal de Vasconcelios Moita fez o historiador
Cônego Raymundo Trindade escrever-me uma cartinha que, para aqui, transcrevo:

Museu da Inconfidência - Ouro Preto 19 de novembro de 1957
Pedrinho amigo,

O panegírico do Eminente Cardeal Motta que você acaba de produzir não pode ficar no
Diário da Assembléia, que é um túmulo. Precisa vir para o grande ar e ser largamente
distribuído. Mais do que 'O PR e o PSD' merece essa apologia, superiormente bem feita,
uma plaqueta da capa bonitinha, ornada com as armas do homenageado (Oficinas da
Aparecida) ao centro de boa decoração.
Felicito-o vivamente e lhe mando, por isso, um abraço todo especial,
O velho amigo

C° Trindade.

4. Este discurso e mais o outro, depois, pronunciado na Câmara dos Deputados, dia 6 de
julho de 1970, saíram impressos num livro de 128 páginas, o qual mereceu do jornalista Moacyr
Andrade, da Academia Mineira de Letras, substancial crítica publicada no Estado de Minas, com o
seu pseudônimo José Clemente:

VIDA DE DOM MOTTA

SÍNTESE DA IGREJA

O Ilustrado escritor Pedro Maciel Vidigal, autor de um trabalho sobre a personalidade do
Cardeal de Vasconcelos Mona, ampliou esse estudo há tempos publicado e lido com inte-
resse, deu-lhe maior corpo, não só acrescentando-lhe numerosas páginas. Não épor isso
que o volume mais ainda se recomenda e se impõe. E pelo que o nutre, pelo que contém
essas páginas. Pelo que o Autor; que todos os mineiros conhecem (será desnecessário, de
todo, perante mineiros, insistir na referência aos dotes do Sr Pedro Vidigai, notável ora-
dor; cultura notável, inteligência admirável e escritor que agrada e chama, porque apre-
senta, sempre na melhor linguagem, o que interessa ser sabido e divulgado pelo teor
cultural patriótico, cívico), mais procurou e juntou no livro de agora. E a biografia com-
pleta do respeitável Cardeal mineiro, bisneto do Visconde de Caeté, o Patriarca Mineiro
da independência, vista e apreciada dentro do quadro geral que é a Igreja. Da Igreja
contemporânea, da Igreja ti-adição, da Igreja Eterna, que vem, nesta segunda metade do
nosso século, sendo motivo, em todo o inundo, para tanta discussão, com manifestação de
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opiniões, que vão ao absurdo de querer uma Igreja desligada dos seus fundamentos, de
uma igreja 'dernier cri', para servir o século, com suas paixões... Nunca globalmente, a
Igreja Eterna terá presenciado, como agora, tanta heresia a pretender impor-se como
verdade e norma dela. Parece-nos mesmo que, como no presente, mais graves terão sido
as investidas contra a Fé, porque o que pretendem é, dentro da Igreja, a anti-Igreja, a
desfiguração, o repúdio ao Princípio, à Palavra Divina, que provém dela para diretriz
segura da Humanidade, trocadas comodamente pelo que esteja de acordo com as paixões
de tempo desenvoltamente material. Afinal, fuga total de Deus, do Cristo, para atendi-
mento, dentro da Igreja, ao Mundo, só a ele.
E isso que tem feito não poucas vezes o Papa chorar. E o pior; o mais grave dessa situação
é que a tão nefando afã se entregam muitos que têm a responsabilidade, sagrada, de
defender e preservar a Igreja e a Fé.
O trabalho do escritor Pedro Maciel Vidigal abrange e estuda tudo isso que ocorre. Não
se distância do tema, pela repulsividade dele. Encara-o, analisa os acontecimentos, apon-
ta a História, vale-se do seu documentário, pede acústica aos ouvidos para a palavra
sábia e advertidora dos Santos. Faz isso, para assinalar que não há problemáticas, pedin-
do solução, que a Igreja da Verdade Divina fundamentada no Verbo, nos Fatos e na Tradi-
ção não poderia dar; mas o que há como pretensa problemática é apenas conjuração da
Ignorância, da falta de Fé e da comodidade dos indivíduos, que acusam a Igreja de não
satisfazer o Homem nas caminhadas, quando não há um só caminho, avenida ou trilho no
mundo em que a Igreja de Cristo não esteja presente, advertidora, atenta, amparadora e
indicadora.
Será o livro do Sr Pedro Vidigal, pelo seu conteúdo, um livro polêmico? Sim e não.
Sim, se possuíssem os que pretendessem contestá-lo um arsenal de argumentos funda-
mentados nas Escrituras Sagradas e na lucidez do espírito, para antepô-los à exposição
esclarecedora, que não é fruto de habilidade dialética do Autor; mas exclusivamente ex-
posição da Verdade que é a Palavra Divina, que varará os tempos até o Juízo Final, pela
força da transmissão da Tradição. Pela ausência de tais armas, não poderá haver; pois,
polêmicas...
E um livro assim, com esta substância, é biografia atenta do Cardeal Dom Carlos Cannelo
de Vasconcellos Motta, porque Sua Eminência resume e compendia, através de existência
a sabedoria da Igreja. Na Fé, no missionarismo condutor; na compreensão da Humanida-
de, na vigilância atenta às criaturas, na advertência a elas, na participação com elas nas
lutas e sacrifícios, na preocupação de criar para a comunidade, onde quer que esteja,
instrumentos para o trabalho, para o enriquecimento do espírito, e para minorar o con-
tingente dos sofrimentos, a presença do Cardeal Motta está sempre assinalada. A repeti-
ção desses sinais constitui sua vida. As vestes talares, marcando-lhe a ascensão hierár-
quica (o que na Igreja quer dizer maior campo para trabalhar; servindo e sacrificando-se
mais pela Humanidade), mudam, mas a ação tem sido a mesma na vida do, vigário da
paróquia, do bispo, do arcebispo, do Cardeal de São Paulo ou de Aparecida. E afidelida-
de à Igreja para cumprir o que é nela eterno: estar presente junto do Homem para fazer-
lhe digna a caminhada de procedência divina. O Cardeal de Vasconcelios Motta ressuma
em sua vida, nos atos, atitudes e palavras toda a doação opulenta da Igreja, como eia foi,
como ela é e conto terá de ser eternamente. Sua biografia é, assim, o continente de tudo
que na Igreja é lição e indicação. E só observá-la. Foi o que fez o ilustrado mineiro Pedro
Vidigal. Nela está viva a cada passo dado ou em cada palavra dita ou escrita pelo Padre
Cardeal a substância que esplende no livro do escritor biógrafo.
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Sobre o livro a respeito do Eminentíssimo Cardeal de Vasconcellos Motta contendo os
dois discursos pronunciados sobre sua respeitável personalidade (o primeiro na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, dia 4 de novembro de 1957, e o segundo, proferido em Brasília, na
Câmara dos Deputados, dia 6 de julho de 1970), o professor e historiador Ofliam José escreveu na
Historiografia Mineira (páginas 199 e 200):

Consideramos como fontes selecionáveis e dedicada aos movimentos que irromperam
dentro da igreja, em Minas, após o Concílio Vaticano II, as nove páginas de causticante
crítica inseridas nas páginas 88 e 96, por Pedro Maciel Vidigal, em sua erudita biografia
'O Cardeal de Vasconceilos Moita', imprensa Oficial do Estado, Belo Horizonte, 1973,
128 páginas. Por oportuno, em nosso tempo, lembra-se que, nas comunidades da igreja
em Minas, após o Concilio, há que ser repelido o extremismo: entre conservadorismo e
progressismo, cabe ficar com a moderação efazê-la triunfar sobre aquelas posições. Re-
almente, diante de correntes que insistem em prender a igreja ao tempo passado, com
disciplinas e técnicas pastorais ultrapassadas, as correntes integristas, irenistas ou con-
servadoras, e das correntes impropriamente ditas progressistas, que chegam a ferir o
ensino apostólico e dogmático, urge ter a necessária coragem para dizer NÃO a ambos os
extremos. Para repeli-los como fontes de dissabores e torturas aos legítimos e esclareci-
dos pastores e de incertezas e angústias aos fiéis. Para lembrar a seus defensores que a
prudência da verdade não atrasa nem adianta: vive o presente, valendo-se do passado e
projetando-se em direção ao futuro. Para recordar-lhe que a posição ideal do cristão está
no sentir com o Pontífice Romano e com a Igreja, na concretização daquela fórmula que
previne e corrige todas as distorções: 'Sentire cum Ecciesia'. Para dizer-lhes que, da
posição do homem em relação a Cristo, decorrem as posições que aquele assume em face
da igreja. Se há aceitação de que Cristo é Deus, aceita-se a origem da Igreja e o dever de
a ela pertencer; segundo as normas que estabelece e não segundo aquelas que pessoas ou
grupos formulam. O essencial é, pois, aceitar inicialmente o que Santo Atanásio já pro-
clamava no século IV: 'Cristo não é homem que posteriormente se tornou Deus, mas o
Deus que depois se fez homem afim de transformar-nos em deuses'.

*

5. No dia 5 de agosto de 1973, em sua primeira página, Jornal do Povo, de Ponte Nova, um
dos mais conceituados representantes da Imprensa Mineira, publicou este artigo que o seu redator-
chefe, Mário Clímaco, escreveu:

UMA BIOGRAFIA DO CARDEAL MOITA

Em notável discurso na Câmara Federal, dia 6 de julho de 1970, associava-se o deputado
Pedro Maciel Vidigal às manifestações do nosso mundo católico, pelo nata/frio do Car-
dealArcebispo de Aparecida do Norte, Dom Carlos Carmelo de Vasconcellos Motta. Suas
palavras, segundo ocorria habitualmente, mobilizaram as atenções dos círculos autoriza-
dos do país. Fiéis a verdade histórica, elas exalçavam o prelado insigne, tão bem retrata-
do naquela síntese biográfica, os efeitos de sua obra no seio da igreja, engrandecida e
fortalecida através de um apostolado cujas dimensões situaram Dom Carlos entre os
maiores representantes do Sacro Colégio.
Se já nos comovera o testemunho eloqüente, novas emoções iríamos experimentar diante
de S. Eminência, ao verificarmos o quanto fora exato o Deputado Pedro Maciel Vidigal no

pronunciamento que empolgara a Câmara, sensibilizando os que, distantes do cenário,
acompanhavam o desenrolar das atividades parlamentares. Ninguém melhor; aduzimos
agora, para uma biografia defolego, a revelar; na plenitude de sua grandeza, os lances da
existência de Dom Carlos, desde o momento em que ingressou no Ministério Divino, no
dia 29 de junho de 1918, sob o signo desta legenda: 'Ego nomini Dei ac Domini Jesu
Christi adhereo'. Eis que o coestaduano e conterrâneo honorário, Pedro Maciel Vidigal,
soma, aos méritos de escritor primoroso, a capacidade de pesquisador paciente e lúcido,
robustecida pelos profundos conhecimentos de genealogista autêntico, perfeito, comple-
to. Bastar-nos-ia seu monumento a 'Amador Bueno, o Aclamado na Família Lagoana',
consagrado por uma edição da imprensa Nacional, que a crítica especializada saudou,
quando veio a lume, em 1945. O levantamento de suas origens, que dizem respeito a descen-
dência de Amador Bueno, através de Margarida da Silva Bueno, sétima filha do casal João
Correa da Silva-Maria Pedroso de Morais e terneta de Amador Bueno, seria suficiente a
demonstração de seus estudos exaustivos para entregar livro tão sério ao partrimônio de
cultura do Brasil, se não contasse o ex-Deputado com os méritos de humanista, de orador e
historiador; credenciando-o à admiração do Congresso Nacional e, definitivamente, ao apreço
da sociedade de seu país. Eis, resumindo, os fundamentos de sua bibliografia riquíssima
(mais de 30 substanciosos trabalhos), a que se vem juntar o livro sobre a vida do Cardeal
Vasconcelios Motta, já ultimado, prefácio do professor e memorialista Antonio de Lara
Resende. O valor da obra reside na própria força que brota de suas páginas e de seus
conceitos, fixando, no tempo e no espaço, a posição do Cardeal, em face da igreja e da
sociedade brasileira, mas não poderíamos fugir; pela autoridade de que se reveste, a trans-
crição parcial do prefácio do Prof Lara Resende, nítido e justo em seus comentários:

'Falando ou escrevendo, quando nega ou afirma, nada priva o autor de sua constitucional
autenticidade, predicado este que, muita vez, tanto mais deserta da convivência humana,
quanto mais dele se fala nos atuais onipresentes meios de comunicação.
Ao que parece, graças aos prodígios da tecnologia, nunca a humanidade viu e escutou,
disse e entronizou tanta peta e carapetão como cri nossa atualidade, quando a própria
impostura, falada, escrita e posta em clichês, invade todas as áreas e recintos, assumindo
audácia de assombrar quem conhece ou sabe o que é, e ouve ou lê o que não é.
Do que aqui vem e já ultrapassa extensão razoável para um prefácio, jamais destoou a
cerrada atividade do autor no exercício de seus mandatos.
Educação. Saúde e Assistência constituíram para ele empenho precípuo, donde resulta-
ram serviços e benefícios de efeitos notórios e amplos, nas regiões de sua influência e
prestígio. isso documentam, com luxo de dados, os dois volumes que, neste 1973, deu a
lume sob o título 'Biografia de uma Associação de Caridade'.

*

Não mais aqui o parlamentar operoso e bem-sucedido, mas o panegirista seguro, esclare-
cido, e justiceiro, a leitores de escol, mais que a comum curiosidade, amarrada a televi-
são, oferece os discursos com que, na tribuna parlamentar; festejou condignamente , as
datas jubilares da vida .fecunda em méritos de um autêntico varão representativo da
mineiridade e da cidadania de alto quilate, e, sem favor; também glória e luminar do
Episcopado brasileiro.

*
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Amoroso Pastor de seu povo e humilde ovelha de Pedro, na pessoa do Sumo Pontífice
Romano, eis o que quer ser e é o Cardeal Motta, no regaço da Virgem Mãe de Deus e dos
Homens ('Lumen Genti'. 160), onde prossegue, na oração, no sacrifício e no trabalho, a
serviço da Igreja e da Pátria.
Triste papel me parece o do biógrafo ou do panegirista de grandes homens, se não realiza
o seu intento com a prometida ou presumível grandeza e dignidade.
Venha o leitor exigente no gosto e na justiça, e aqui verificará que a figura, a muitos
títulos eminente e venerável, de Dom Carlos Carmelo de Vasconcellos Moita ganhou, no
seu admirador e amigo Pedro Maciel Vidigal, um panegirista inquestionavelmente à altu-
ra do grato e oponuníssimo cometimento.'

O Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira escreveu o posfácio - e o fez magistralmente,
trazendo-nos, em estilo elegante e linguagem tersa, o seu valioso comentário sobre as
excelências da obra. O ex-Presidente impõe-se pelo conhecimento do biógrafo e do bio-
grafado. Se assim não fosse, bastaria a serenidade, a lisura, a exação com que sempre
apreciou homens e fatos.
Livro revelador seu denso conteúdo e os julgamentos autorizados que o acompanham pro-
jetam afigura que não somente honra à Igreja, mas dignifica e orgulha o Brasil: o Cardeal
Dom Carlos Carmelo de Vasconcellos Motta. Biógrafo e biografado surgem, engrandeci-
dos, nas páginas admiráveis do escritor; genealogista e historiador Pedro Maciel VidigaL

6. No dia 28 de fevereiro de 1974, o Estado de Minas publicou interessante artigo assinado
pelo Presidente da Academia Merianense de Letras. Para este livro o transcrevo, ipsis litteris:

BIOGRAFIA DE UM CARDEAL
Waldemar de Moura Santos

Dentro do 'fervet opus' em que se desvaira a hora moderna, estupidamente aviltada pelo
utilitarismo materialista que a caracteriza, é uma alvorada de luzes e esperanças receber
um livro, abrir sua páginas e sobre elas meditar e recolher elementos que venham robus-
tecer o espírito, suavizando-o das agruras e da poluição enervante de tantas publicações
estéreis que embrutecem o caráter de uma geração agonizante, distorcida da verdadeira
arte de escrever, aquela que elege gênios e sábios para imortalidade das letras pátrias.
Dissemos alvorada de luzes porque, quando os autores semeiam pensamentos novos den-
tro de motivações espontâneas em torno de assuntos graves, pela firmeza de conceitos,
pela ilustração de bem falar o que sentem, pela singeleza de expressão clara e precisa,
eles se tornam indiscutivelmente apreciáveis.
Escritor primoroso, parlamentar insigne, oradorfluente na retórica sacra e profana, Pedro
Maciel Vidigal se impõe à admiração pública pelos valiosos trabalhos já computados em
trinta e três obras, cada qual mais perfeita e original. Elas ajustam aos textos as creden-
ciais formadoras do caráter de homem da sólida cultura, que injeta nos livros a substân-
cia de seus conhecimentos humanísticos, filosóficos, literários e históricos.
Defende a verdade, a honra, a dignidade, a doutrina do bem e a inteligência dos vultos
que focaliza com rara habilidade. O último livro de Pedro Maciel Vidigal retrata ao vivo a
personalidade do eminente cardeal mineiro Dom Carlos Carmelo de Vasconellos Motta,
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que estudou no célebre Seminário de Mariana, foi discípulo de Dom Silvério Gomes Pi-
menta e por ele ordenado em 29 de junho de 1918.
Abrimos o livro e logo o prefácio de Lara Resende faz a introdução lapidar: - 'Já se viu
que o só nome do autor acompanhado pelo de quem enriquece, por sua vez, as páginas do
livro, seria aqui o melhor dos prefácios'.
'O Cardeal de Vasconcellos Motta', biografia do venerando purpurado de Minas escrita
pelo ex-deputado federal Pedro Maciel Vidigal, é um livro atraente e oportuno para o
momento em que vivemos.
As discórdias no campo espiritual e as dissenções eclesiásticas, oriundas do ódio e orgu-
lho, criaram no seio da Igreja profundos sulcos de incompreensão nessa imensa babel
clerical, onde 'conservadores' e 'progressistas' se digladiam em acontecimentos reais
capazes de afetar o fundamento da unidade cristã entre nós.
O livro mostra a violência, a confusão, o caos, mas, ao mesmo tempo, toma-se suave, na
meditação da vida do octogenário membro do Sacro Colégio, moralmente edificante na
ascendência de um padre, de linhagem nobre e distinta como bisneto do Visconde de
CaeM, o qual, formado nas linhas austeras de um velho seminário, chegou à plenitude do
sacerdócio como cardeal-arcebispo de São Paulo, e, hoje, em Aparecida, à sombra da
histórica Basílica, continua exercendo o seu 'múnus'dando exemplos de apostolado cris-
tão para dignificar a Igreja, a Pátria e a sociedade.
O ilustre biografado, ora curvado sob o peso de tantos trabalhos apostólicos na sustenta-
ção dos artigos da fé de uma doutrina multi-milenária, se compara às muralhas que não
se abalam ante os embates furiosos dos inimigos, forjadores da anti-Igreja moderna, em
cujos altares negam tudo e até a própria divindade do Criador.
Dir-se-ia que uma onda de estupidez e de imbecilidade invadiu furiosamente a área do
catolicismo com a finalidade de transformá-la no estuário de um neomodernismo muito
mais perigoso do que aquele modernismo condenado por Pio X e que Jean Modirand
denominou como sendo 'a heresia do Século W.
São páginas admiráveis, essas que Pedro Maciel Vidigal escreveu com elegância de estilo
e harmonia de linguagem, nas quais se refletem as fulgurâncias de um talento tantas vezes
posto à prova.

7. A propósito de os discursos sobre O Cardeal de Vasconcellos Motta, o autor deles
recebeu muitas cartas, dentre as quais se destacam estas:

Segrete ria di Stato
Dai Vaticano, 2 de novembro de 1970
Senhor Deputado,

Quis ter a gentileza de oferecer ao Suíno Pontífice um opúsculo, em que publica o discur-
so pronunciado na Câmara dos Deputados do Brasil, sobre o Senhor Cardeal de
Vasconcellos Moita, na altura do seu 80 0 aniversário natalício. Teve por bem, ainda, ex-
pljcar o significado do seu gesto de deferente homenagem a Sua Santidade, fazendo acom-
panhar tal publicação de delicada carta, em que formulava votos pela Sua pessoa e ativi-
dades ao serviço do Reino de Deus.
Ao desempenhar-me do encargo honroso que me foi confiado de expressar-lhe o agrade-
cimento do Santo Padre, tenho a gosto de significar-lhe, também, que ele invoca sobre a
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pessoa de Vossa Excelência e sobre os seus entes queridos a abundância dos favores
celestes e, a corroborar tal prece e como prova da benevolência com que acolheu o preito
que lhe quis render concede-lhes a Benção Apostólica implorada.
Aproveito a circunstância para lhe afirmar protestos da mais elevada consideração.

a) J. Card. Villot.

Aproveito a feliz oportunidade para exprimir-lhe, Senhor Deputado, os sentimentos de
minha cordial estima e distinta consideração.

Humberto Mozzoni
Núncio Apostólico.

Brasilia, 30 de outubro de 1973.
Gabinete do Arcebispo de Brasília
Prezadíssimo Pedro Vidigal,

Recebi, por intermédio do Dr Rafael Jacques de Moraes, seu magnífico livro sobre o
Cardeal Motta. Bem escrito, documentado, apresentação primorosa, é um livro oportuno
ao focar afigura ímpar de D. Carlos, que ocupa, sem favor um lugar de direito na galeria
dos maiores Bispos do Brasil. Além de oportuno, é um livro importante para a história,
especialmente no que diz respeito ao relacionamento Igreja-Estado no Brasil. Do lado de
cá, como no de lá, têm-se cometido ultimamente erros palmares... Quem, hoje, no episco-
pado, representaria, por ex., o papel que o Cardeal Motta (Igreja) representou no caso de
Brasilia? Efê-lo com inteligência, dignidade, nobreza, sem cometer o pecado, que se está
cometendo agora, de falta de amor à terra em que se nasceu, e a que chamamos de Pá-
tria? Será que Bispos e Padres se estão confessando desse pecado? A Europa está cheia
de livros, de cartazes e outras publicações contra o Brasil, publicados por brasileiros ou
por inspiração deles... Na Itália foi instituída uma 'Associação para os estudos e a docu-
mentação dos problemas sócio-religiosos da América Latina '(ASAL). Esta suspeitíssima
'Associação' já publicou oito volumes... Em todos eles ( menos um, o 5°, que assenta
baterias contra o Paraguai) se ataca o Brasil, com documentação de P Casaldáliga, An-
tônio Fragoso, Bispos de São Paulo (Brodósqui), Bispos do Nordeste.... Não sei de outros
povos que falem mal de si mesmos, como o brasileiro fala de sua Pátria (será algum
complexo?). Só sei que é um pecado, que anda esquecido.
Que Deus lhe pague o valioso serviço prestado ao Brasil e à Igreja em sua operosa vida
pública, agora enriquecido com 'O Cardeal Vasconceilos Motta', do qual agradeço since-
ramente o exemplar que teve a bondade de me oferecer.
Extensivos a D. Ruth, queira aceitar meus melhores votos, em união de preces.

José Newton, Arcde Brasília.

Aparecida, 18 de julho de 1970
Exmo. Sr. Deputado Federal Pedro Vidigal,
Saudações respeitosas.

Recebi o seu discurso, pronunciado na Câmara a 6 do corrente mês. Muito obrigado pela
gentileza. Li-o do princípio aofim e gostei dessa magistral peça oratória.
'In sinu Jesu'. Parece ter falado de coração para coração; de velho amigo para velho
amigo. Dom Carlos o estima muito. E seu verdadeiro amigo.
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Datada de 8 de agosto de 1970, esta carta do Cardeal-Arcebisbo de Aparecida:

Exmo. e prezado Amigo
Nobre Deputado Pedro Maciel Vidigal
'In sinu Jesu!'

Não é a primeira vez que me acontece 'não ter expressões 'para traduzirem cabalmente os
cordiais sentimentos de um comovido agradecimento.
Porém, desta vez, quando devo e quero agradecer-lhe, meu bom e generoso Amigo, o seu
extraordinário discurso, em 6 de julho, na Câmara dos Deputados, em obséquio ao meu
800 aniversário natalício no dia de Nossa Senhora do Carmo, sinto-me, deveras, em coli-
sões e sem fala, tal qual Jeremias: 'A, a, a: ecce nescio loqui'...
Pelo mesmo correio que me trouxe os folhetos do seu discurso, trazido também me veio 'O
Arquidiocesano', no qual o nosso comum amigo (que, aliás, é um amigo incomum) - Dom
Oscar - escreve que: 'todo homem é poeta ' ... Então pensei comigo mesmo: o discurso, do
meu querido Amigo Deputado P.M. Vidigal é um poema, em cuja balança só se ponderam
os bons feitos e não os defeitos da gente...
Em minha Santa Missa, celebrada em honra a Nossa Senhora Aparecida, em intenção
do meu grande e verdadeiro Amigo e de sua Exma. Esposa D. Ruth, tenho rogado todas
as bênçãos de Deus, para recompensa do tanto quanto lhes devo e do quanto de bem
lhes desejo.
Um abraço do seu velho e vero amigo:

t Card. Morta.

Nunciatura Apostólica do Brasil
Rio de Janeiro, 30 de julho de 1970
N. 3.441
Excelência,

Tenho o prazer de acusar recebimento do texto do discurso pronunciado por Vossa Exce-
lência, na sessão de 6 de julho de 1970 da Câmara dos Deputados, enaltecendo afigura
de Sua Eminência o Senhor Cardeal Carlos Carmelo de Vasconcellos Motta, ao ensejo do
80° aniversário natalício.
Ao agradecer-lhe a amável oferta, congratulo-me com Vossa Excelência pela brilhante
exposição, verdadeiramente digna das qualidade e dos méritos do Homenageado e que
tão bem representa a alma religiosa e cristã do povo brasileiro.
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A idéia de falar no Parlamento foi bastante feliz. Porquanto Dom Carlos Carmelo, além
de Padre, Bispo e Cardeal da Santa Madre Igreja, é uma grande figura, um verdadeiro
patrimônio nacional.
Os dois caraterísticos de sua vida estão em evidência no primoroso discurso de V Exa.: -
amor a Deus e amor à Pátria. No amor a Deus está também o amor à Mãe dEle e ao Papa.
No amor à Pátria está na frente o amor ao próximo.
Que Deus, por intermédio de Nossa Senhora Aparecida, recompense a sua generosidade.
Sem mais, aceite um afetuoso abraço do humilde servidor e amigo sincero.

t Antônio Ferreira de Macedo - CM.

'Diocese de São João dei-Rei, 25 de julho de1970
Caríssimo e eminente amigo
Deputado Pedro Maciel Vidigal,
'L.J.C. et M!'

Recebi, com o maior apreço, a honrosa oferta do magnífico discurso intitulado 'O Carde-
al de Vasconcelios Moita', pronunciado por V Exa, em 6 do corrente mês, nessa egrégia
Câmara dos Deputados.
Agradecendo, mui cordialmente, a gentileza da oferta, valho-me desta oportunidade para
felicitar o caríssimo e eminente amigo pela brilhante homenagem merecidamente presta-
da a um dos maiores brasileiros dos nosso dias e um dos expoentes máximos da Igreja.
Na verdade, prezadíssimo Sr Deputado Pedro Vidigal, o discurso de V Exa., além do alio
valor literário que possui, torna-se, pela riqueza de conceitos que encerra e pelo belíssimo
testemunho defé católica que irradia, credor dos mais calorosos aplausos.
Com sincera amizade e alta estima, subscrevo-me de V Era.
Servo e amigo em J. C.

t Delfim Ribeiro Guedes, Bispo de São João deI-Rei.

Presidente Prudente, 26 de julho de 1970
Exmo. Sr Deputado Pedro Vidigal,

Queira aceitar meus agradecimentos pela remessa do discurso pronunciado na Câmara
Federal, em homenagem ao nosso co-estaduano, o Sr Card. Moita.
E realmente assombrosa sua familiaridade com os Santos Padres. E o Sr., sem ter um estilo
antiquado, sabe dar wn condimento sutil, wn sabor discreto de classicismo, como, por exem-
plo, na tradução da sentença de S. Ambrósio, à página 9 (aliás uma carapuçal...).
Agora, uma sugestão: o Sr não podia fazer; na Câmara, um discurso em defesa da educa-
ção clássica? Ao menos no clero? Estou horrorizado vendo seminários onde não se dá
latim absolutamente nenhum. E a ignorância do latim entre o clero jovem é alarmante.
Cumprimenta-o obrigadíssimo

t D. José Gonçalves da Costa - CM.

POLÍTICA

De Dom Francisco, Arcebispo de Braga (Portugal)
Braga, 27 de julho de 1970
Exmo. Sr Deputado
Dr Pedro Maciel Vidigal.

É este o segundo livro que, no curto espaço de poucos meses, V Exa. me envia.
Agradeço-o, muito penhorado.
Declaro tê-lo lido encantado, até pelo muito que admiro a Pessoa ilustríssima do Sr Car-
deal Moita, cuja Família têm as suas raízes nesta Arquidiocese de Braga.
Felicito V. Exa., ainda na esperança de que continuará a enriquecer-me com obras do
mesmo quilate.
Com os melhores cumprimentos, tenho a honra de me subscrever
De V Exa. servo in Cto.

t Francisco - Are. Primaz.

De Dom Geraldo Maria de Morais Penido
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora.

O t Geraldo agradece ao Sr Deputado Pedro Vidigal o interessante, amigo e caloroso
depoimento sobre o Exmo. Sr Cardeal Moita. Felicita-o sobretudo pela riqueza teológica
que soube dar ao seu discurso, que leu com agrado e edificação.

Juiz de Fora, 8 de agosto de 1970.

C. Lafaiete, 11 de agosto de 1970.
Prezado Deputado Pedro Vidigal.
Meu abraço.

Com prazer recebi sua oração de louvor ao Cardeal Motta. E, com maior prazer ainda,
li-a. Agradou-me. Muito. O Senhor fez ali uma profissão defé Das mais puras e oportu-
nas. E mais. Colocou nos devidos termos a turma desenfreada dos antipapistas, dos
antimarianos e dos 'anti' tudo o que é precioso, belo rico e inspirador de esperança cris-
tã, no domínio da indefectível fé na Igreja de Cristo, tão deturpada, tão vilipendiada, tão
insultada. Pelos que, diabolicamente, 'preferiramficarde dentro'para melhor prosseguir
na obra satânica da demolição.
Gostei de seu discurso, embora não tivesse sido surpresa nenhuma o meu sentimento de
prazer. Cultura, bom gosto, oportunidade, firmeza, delicadeza, tudo irradia dali,
benfazejamente.
Bendita seja sua pena. E que ela continue, em muitas oportunidades, a serviço do bem e da fé,
Aceite minha visita.

a) Pe. Hermenegildo A. Carvalho.
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Beja - Portugal,
Exmo. e prezado Senhor Deputado,
Teve Vossa Exa. a bondade de me oferecer um exemplar do primoroso discurso pronunci-
ado na Sessão da Câmara em 24 de abril último.
Pela idéia e forma e calor patriótico alimentado pelo sentir religioso, deu-me V Exa. um
prazer espiritual raro. De nacionalidade portuguesa mas natural do Brasil (Tocantins de
Minas Gerais), habituei-me de há muito a vibrar intimamente com tudo o que é bom para
as duas Pátrias consangüíneas.
Daí eu ter ficado deveras sensibilizado pela atenção de 1/ Exa.
Peço a V Exa. aceite os meus cumprimentos de respeito, gratidão, estima, alta considera-
ção e votos das melhores bençãos de Deus.

a) t Manuel dos Santos Rocha.

Pouso Alegre, 30 de outubro de 1973
Prezado amigo Pedro Vidigal,

Recebi o seu livro sobre o Sr. Cardeal Motta.
Agradeço-lhe, cordialmente e muito sensibilizado, por ter-se lembrado mais uma vez des-
te seu velho amigo, admirador e aluno.
Quero agradecer-lhe, também, por ter prestado esta homenagem à pessoa veneranda e
admirável de ilustre purpurado que, no Brasil, por seus incontestáveis méritos, está situ-
ado entre os Bispos que, na verdade, honram a Igreja Católica e afazem digna de todas as
homenagens. Ele fez por merecer o seu livro que o tornou mais conhecido e respeitado.
Desejo-lhe muitas felicidades na companhia de D. Ruth.
Com muita amizade, servo em J. C.

a) José d'Ân gelo
Arcebispo de Pouso Alegre.

Governador Valadares-MG 1° de outubro de 1973
Prezadíssimo Amigo Pedro M. Vidigal

Ainda não agradeci 'Biografia de uma Associação de Caridade' que o Sr. teve a gentileza

de me enviar, chega-me 'O Cardeal de Vasconceilos Motta', que muito me alegra, pois
tenho a honra de estar na lista dos amigos de Sua Eminência e muito admiro e estimo o
nosso Dom Carlos.
Parabéns, caro Amigo T/idigal, pela lembrança feliz e por mais este livro que diz
eloquentemente o quanto de bom a sua inteligência produziu na Câmara Federal e como
esse tempo foi aproveitado pelo grande Deputado. Recomendações e visita à Exma. D. Ruth.
Receba, portanto, com os agradecimentos pelos ricos presentes a mim ofertados, o abra-
ço sempre cordial deste seu bispo amigo.

a) Dom Hermínio Malzone Hugo
Bispo de Governador Valadares.

PEDRO MACIEL VIDIGAL

Casa Episcopal - Coimbra, 16 de agosto de 1970
Exmo. Senhor Doutor Pedro Maciel Vidigal
Ilustríssimo Deputado Federal,
Os meus mais respeitosos cumprimentos.

Só hoje agradeço o discurso que V Exa. teve a amabilidade de enviar-me, intitulado 'O
Cardeal de Vasconceilos Motta', porque desejei saboreá-lo antes de o agradecer
Na verdade foi V Exa. muito feliz, traçando o perfil admirável dessa grande figura de
bispo brasileiro, que nós também em Portugal amamos muito. O valor pessoal do Cardeal
Mota foi extraordináriamente realçado com o gesto humilde de deixar S. Paulo pela
Aparecida; é um grande exemplo.
Peço a V Exa. me creia dedicado

t Francisco, Bispo de Coimbra.

O Bispo de Leiria, muito penhorado pela atenção de V Exa., felicita vivamente pela ma-
gistral Oração em honra desta grande figura da Igreja, no Brasil, Exmo. Cardeal Vasconcellos
Motta.

Bem haja V Exa,
Mio. Ato. e grato
27 de agosto de 1970.

a) João, Bispo de Leiria.

São João dei-Rei, 10 de setembro de 1970
Prezado amigo Pedro Vidigal,

L.J.C. Saúde, felicidades e paz lhe desejo e a sua Exma. Esposa. Viva Deus em seus corações!
Estou em falta com o amigo. Recebi o elogio do Sr Cardeal Mota, meu ex-aluno do
Seminário de Mariana.
Já vê o amigo, o li logo com curiosidade e pressa. E com alegria vi lá que o Deputado
Vidigal faz timbre de sua ciência e formação eclesiástica naquelas firmes e oportunas
citações dos Santos Padres e outros autores do saber divino e humano. E essa voz ilustra-
da e amiga da Igreja ameaça querer silenciar!...
O amigo vai mesmo deixar a política? Ou resolveu continuar? Peço a Deus sua continu-
ação. Sua palavra cívica, séria e cristã faz falta entre essa turba multa do Congresso para
instruir; animar e orientar Digo-o com sinceridade. Mas cada um é dono de sua vida e
senhor de seus atos.
Saudações à sua Exma. Senhora.
Um cordial abraço do velho e inútil padre, que o estima e aprecia e admira.

Mons. José Maria Fernandes.
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Caratinga, 6 de outubro de 1973.
Meu caro amigo Pedro Vidigal,

Acabo de receber seu novo livro sobre o Cardeal Motta e com uma dedicatória muito
nobre e amiga.
Fico muito comovido com sua antiga e bela amizade, com seu gesto de tanta cordialidade,
bem como fico feliz com o assunto do livro, pois também eu sou admirador do cardeal
Morta.
Agradeço de coração. E desejo muito que Deus o conserve sempre bom efiel, firme nafé,
lutando por idéias certas e nobres, que é a mais importante luta e de maior alcance.
Para o senhor e D. Ruth um cordial abraço e a expressão dos mais sinceros sentimentos de
amizade.

a) José Eugênio Corrêa
Bispo de Caratinga.

Ao passar de página em página de seu apreciado livro, crescia cada vez mais a grande
admiração que sempre tive para com Dom Carlos Carmello, tão esplendidamente retrata-
do em suas virtudes e exemplos pela mão de mestre exímio e admirável de Pedro Maciel
Vidigal que, a cada instante, encantava a todos com frases de colorido agradável e eleva-
dos conceitos que se uniam as vibrações de seu íntimo desejo de espalhar o bem e exaltar
à virtuosa pessoa do Cardeal de Vasconcellos Motta.
E aquela respeitável admiração que sempre consagrei ao Eminentíssimo Príncipe da nos-
sa Igreja aumentava ainda mais. E graças a quem? Ao ilustrado autor de sua esplêndida
biografia, a quem, nesta oportunidade que se me oferece, envio sinceros parabéns, unidos
à minha gratidão.
Em o Memento da Santa Missa, hei de suplicar as bênçãos de Deus para o caro amigo,
retribuindo assim a gentileza da oferta de seu valioso livro, que tanto bem fez ao seu
coração sacerdotal.
Aceite a gratidão sincera de quem espera merecer sempre a sua amizade.

Padre Newton Pimenta S. 1W.
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Divinópolis, 3 de novembro de 1973
Prezado amigo Pedro Maciel Vidigal
Afetuosas saudações.

Venho agradecer-lhe a preciosa dádiva. A recepção de sua obra 'O Cardeal de Vasconcelios
Motta' representou para mim uma festa. Li-a com a alma do discípulo que vê diante dos
olhos o velho Mestre e Guia. Quando em 1932, batia às portas do Seminário de Belo
Horizonte, recebia-me o caríssimo Monsenhor Carlos. Desde então se estabeleceram la-
ços afetivos entre o venerando Sacerdote, Bispo, Arcebispo e Cardeal, e o então levita em
plena mocidade. O tempo só os fortificou.
Para realizar certas obras não é suficiente o talento, é indispensável um coração amigo. E
Pedro Vidigal soube realizar uma síntese admirável.
Assim, muito e muito obrigado. Deus lhe pague.
Meus respeitosos cumprimentos a Exma. Sra D. Ruth. Mais uma vez, um grande e cordial
abraço.

a) Cristiano de Araújo Pena,
Bispo de Divinópolis e Administrador Apostólico
'sede plena 'da Diocese de Oliveira.

Juiz de Fora, 23 de janeiro de 1974
Caro amigo Pedro Maciel Vidigal,

Quando vi anunciado o livro: 'O Cardeal de Vasconcelios Moita', tive um desejo imenso de
ler a biografia de uni grande amigo que sempre me distinguiu com sua honrosa amizade.
E, um dia abençoado, chegou às minhas mãos o seu valioso presente, acompanhado de
delicada dedicatória que revela o coração generoso de Pedro Maciel Vidigal, fazendo
vibrar as fibras sensíveis da alma deste Sacerdote.
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Exmo. Sr Deputado Pedro Vidigal,

Na já longa série de favores, atenções e obséquios, que lhe devo, acrescento a oferta,
graciosa, autografada, honrosa, de 'O Cardeal de Vasconceilos Motta'. Importante empe-
nho da sua alta capacidade, em imortalizar; com a conhecida visão aguda e implacavel-
mente realista, mais uma vida marcante na História do Brasil.
Deus lhe pague e lhe conserve ainda por muitos anos a eficiência de guarda vigilante do
autêntico Bem Público. Respeitado promotor e defensor da civilização cristã.
Respeitosas saudações a D. Ruth.
Com admiração e cordial gratidão,

Pe. Henrique Silvino A Ives
Rio Pomba, 13 de outubro de 1973.

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1973
Meu caro Vidigal,

O nosso comum e querido amigo Amynthas ofereceu-me um exemplar de seu livro 'O
Cardeal de Vasconceilos Motta'.
Li-o com interesse e alegria. E que vi? Uma grande cultura a serviço de uma bela inteli-
gência. Você escreveu com segurança, seriedade e percepção dos grandes problemas da
Igreja e do Brasil.
O Cardeal saiu, da sua pena, radiante de vida, sacerdote de Cristo, pregando o Evange-
lho com a sua palavra, mas sobretudo com a luz que emana de seu ser privilegiado. E, tão
perfeito, e de cores tão reais, sublime e admirável, que diante da figura que você esboçou
dizer; como Miguel Angelo diante da estátua do seu Moisés: Faia, Cardeal. Mas a voz
deste Príncipe da Igreja continua a ser repetida nas obras maravilhosas com que ele
glorificou a Religião e a Pátria.
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Para melhor despenar a consciência dos católicos brasileiros e orientar os dúbios, que não
puderam ou não quiseram compreender que a anarquia é o caminho mais curto que conduz
ao Caos e que a única salvação da Comunidade Nacional está no trabalho duro de cada um
e de todos, na disciplina civilizadora e na obediência à hierarquia, valeu-se o nobre e douto
amigo de exemplo de um varão modelar; apontando à Nação brasileira aquele que tão alto
soube elevar a dignidade do Ministério Sacerdotal, Eminentíssimo Cardeal Moita.
Com que precisão, com que elegância e clareza definiu e exaltou a ação com que o Sumo
Pontífice, o Santo Padre Papa Paulo Vi, vem, paternalmente, defendendo a Barca de Pedro,
contra o Sopro maléfico dos vendavais, que tentam sossobrá-la. Com fé viva de que é eterna
a igreja de Cristo, ele, impávido, mantém o báculo de comando e os inimigos são afastados.
Com os meus cumprimentos envio-lhe parabéns pelos inestimáveis benefícios que vem
semeando na Terra de Santa Cruz.
Cordialmente o amigo e admirador

a) João Moreira Pinto.

PEDRO MACIEL VIIJIGAL

Vidigal, o que você escreveu sobre a Eucaristia lembra os grandes teólogos e aqueles
santos padres que ilustram a Patrística.
O amor do Cardeal Motta pela Eucaristia é traço marcante de sua personalidade sacer-
dotal. E tem sido caminho aberto para outras devoções que lhe são prediletas: o amor a
Maria Santíssima e a veneração pelo Papa.
Ressaltando essas devoções do Cardeal, você escreveu com muito carinho páginas inesque-
cíveis que transmitem a qualquer leitor a impressão de que as mais ricas jóias do seu cora-
ção se encontram em sua Fé muito firme e no seu Amor à igreja, nossa Mãe espiritual.
Vidigal, sinceramente desejo que o Divino Espírito Santo more sempre em sua alma e
continue a iluminá-lo em todos os dias da sua vida.
'Ex imo pectore et toto corde',

a) Padre Campos Goes
Vigário da Paróquia de São Judas Tadeu.

Carmelo de Santa Teresinha em Aparecida - SR 28 de outubro de 1973
Distinto e prezado Sr Pedro Maciel Vidigal,
a Paz de Cristo!

Não sei se é pela primeira vez que lhe chega às mãos carta de uma Carmelita. Mas, o
motivo é que às mãos dessa Carmelita veio um trabalho seu que a encantou, em todos os
sentidos. Não foi possível resistir ao desejo de agradecer-lhe efelicitá-lo.
Trata-se do livro 'O Cardeal de Vasconcelios Motta'.
Sim, quero agradecer-lhe pela idéia feliz verdadeira inspiração de imortalizar; numa obra
digna de louvor; para a geração presente e para asfuturas, a personalidade admirável e
santa de nosso venerando Cardeal Moita.
Felicito-o pela profundeza do seu trabalha Em cada frase, tenho vontade de parar e meditar.
Sua Eminência merecia unta obra assim. E coube ao Sr essa honra de 'ser o órgão e veículo
de Alguém' 'O Espírito Santo que quis falar'por intermédio do Sr Vidigal para exaltar a
querida pessoa de nosso estimado Cardeal Moita. Parabéns! Glória ao Senhor!
Antes de terminar; permita-me confiar às suas preces uma obra que partiu do coração do
Sr Cardeal - pode-se dizer a fundação de um Carmelo em Brasília. Foi-me confiada a
realização de tão grande emprendimento. Dificuldades sem conta estão retardando o aca-
bamento da obra. Mas a confiança em Deus me força a esperar que, em breve, eu possa
dar um 'gaudio magno 'ao nosso estimadíssimo Pai e Cardeal.
Com admiração e amizade em Cristo e Nossa Senhora, a humilde serva

a) Irmã Maria Cecília do Coração Imaculado.

Tocantins, 29 de julho de 1970
Prezado amigo Deputado Pedro Vidigal,

Desta vez o alvo de seu formoso pronunciamento, numa brilhante síntese, é a 'via crueis'
por que passa a Santa igreja Católica, nesta quadra tormentosa.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 1973
Meu caro Pedro Vidigal,

Recebi o belo livro sobre o Cardeal Motta que eu tive o privilégio de ler ainda no original.
No formato definitivo do livro, seu aspecto é mais agradável e chega a causar inveja.
Você mostrou uma habilidade que em grandes biógrafos encontra: atrair e dominar o
leitor levando-o até ofim e ofazendo participar da narração.
Não recebi os vinte volumes que você menciona na carta. Veio-me apenas um. Quando os
receber; os distribuirei entre pessoas que saibam saborear a leitura de tantas páginas
saídas de uma pena tão séria e erudita quanto a do caro amigo.
Meu grande abraço,

a) Juscelino Kubitschek.

Brasília 1 de dezembro de 1973.
Caríssimo Pedro Maciel Vidigal,

Venho agradecer-lhe a homenagem que você me prestou oferecendo-me seu interessante
livro 'O Cardeal de Vasconcellos Motta'. Já conheci o discurso pronunciado na Câmara
dos Deputados, porém não o da Assembléia Legislativa. Tudo são escritos de primeira
ordem, que revelam, ao antigo companheiro e amigo, os dons de orador e escritor que
sempre admirei muito. Queira receber; com a sua senhora, também da parte da minha,
afetuosas congratulações e votos de feliz Natal e Ano Novo.

a) Gustavo Capanema.
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Avenida Altântica 4.098, Copacabana
Rio de janeiro, 30 de julho de 1974
Meu prezado Dr Vidigal,

Permita-me que lhe chame Doutor, porque douto é o homem que nos pinta, com tão finos
comentários, o retrato de Sua Eminência o Cardeal Motta, e que pronuncia os substanciosos
discursos de ação política que acabo de ler Naquele como nestes, a linguagem foge aos
padrões encontrados em composições do mesmo tipo. Nutrida de assídua freqüentação dos
clássicos latinos e portugueses, a prosa que em ambos se lê não corre o risco de descambar
para o arcaico; remoça, ao contrário, velhas expressões e velhas reminiscências dos melho-
res mestres da língua. Esta se torna assim, na pena do orador ou do memorialista, um
instrumento multíssono, que tanto sabe celebrar os feitos de um ilustre pastor d 'almas,
como terçar as armas nos debates tribunícios. E neste terreno, em apoio ao seu próprio
poder de aplaudi; verberar ou convence; o orador muita vez recorre ao seu arsenal de
erudição, em busca do coadjuvante das máximas dos moralistas, com os quais têm comércio
diuturno. E dest 'arte, suas idéias, quando defende o bem comum, ou quando combate os que
desservem, são tão convincentes que descoroçoam a contestação e a controvérsia.
O que aqui vai dito torna quase supérfluo repetir-lhe o quanto gostei do seu excelente estado
sobre a vida e os feitos de Sua Eminência o Cardeal de Vasconceilos Motta, cuja carreira
pude acompanha; do jovem recruta do Seminário de Mariana, até à púrpura cardinalícia.
Ali está, inteiriço, o homem com suas virtudes pastorais e seu zelo episcopal, 'cuidando de
suas ovelhas 'e 'dedicando templos a Deus, seja quando funda a Obra das Vocações Sacer-
dotais, ou funda a Pontfícia Universidade Católica de São Paulo, seja quando se entrega
todo à construção da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, a propósito da qual o seu Bió-
grafo nos recorda, em páginas eruditas, as três vocações recomendadas por Sua Eminência.
O meu amigo tem muita razão quando, considerando a irradiação da obra do Cardeal, diz
que 'não há eloquência que tanto persuada como a do exemplo'.
Que dizer dos seus discursos, Dr. Vidigal, cujos temas, quase todos de política partidária,
convêm tão bem ao seu temperamento 'acostumado a enfrentar dificuldades?' E nesse
terreno de 'luta livre 'que se sente à vontade um homem de sua têmpera, com a armadura
de que dispõe. A época era propícia ao bom combate. Ora, era João Goulart que tentava
comunizar o país; ora era Jânio Quadros que, sequioso de podei; procurava nos embro-
mar com suas forças: ou a quebra do bom senso brasileiro em Punta dei Este.
As suas reflexões sobre este último tema despertam em meu espírito muitas lembranças,
porque eu também tomei armas, muito constrangido, contra Santiago Dantas, ainda que
partindo de um ponto de vista diferente daquele sob o qual se travou o debate na Câmara.
Foi pena que as suas várias intervenções oratórias se passassem em Brasília, então, como
ainda hoje, cidade sem acústica para os prélios da inteligência. Não era e não éfácil a um
parlamentar sobrepassar o muro do silêncio que separa as duas capitais. Assim é que eu
mal conhecia a sua atuação política, razão por que lhe agradeço duplamente a fineza de
inteirar-me dela.
Aqui lhe deixo os meus agradecimentos por sua obsequiosa oferta, pedindo-lhe aceitar os
protestos de apreço e consideração com que me subscrevo.
Seu muito cordialmente

a) A. Camilo de Oliveira.
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Belo Horizonte, 23 de janeiro de 1974.
Prezado amigo deputado Pedro Maciel Vidigal,

Logo que recebi o seu livro 'O Cardeal de Vasconceilos Motta', enviei-lhe um exemplar de
'As Credenciais da Razão'.
Seu trabalho me agradou em cheio. Agradou-me pela forma: um estilo severo, harmonioso,
em que cousas profundas são ditas com serena concisão. Agradou-me pelo fundo: além da
excelente biografia, um tecido de máximas da mais lídima doutrina cristã-católica.
Alinharei as seguintes (apondo-lhes brevíssimos comentários):

1. 'Para alguém ser apóstolo, não precisa de fórmulas. Só um código lhe é recomendado:
o Evangelho' (Pregado, como dizia Vieira, primeiro com a vida e o exemplo; só depois
com as palavras.)
2. 'As mitras se não devem dar aos que as pretendem, porquecom a pretensão se fazem
indignos (pecam contra a virtude da humildade).
3. 'Não se guarda neutralidade frente à Religião'. Mestres sem Fé formam alunos sem Fé'
(e dos homens sem Fé, não pode advir a comunhão universal).
4. 'Contra o comunismo materialista integral não se pode suscitar senão o cristianismmo
integral'.
E qual a diferença específica entre os dois? Respondia, por exemplo, Dostoievski:

- O comunismo integral diz: o que é teu é meu; o cristianismo integral diz: o que é meu é teu.

S. 'Se é a cabeça que se tem o costume de coroar na terra, no Céu só se coroa o coração'.
6. 'Não basta ao Bispo viver santamente, ou pregar sabiamente, porque a Santidade sem
a Ciência é útil somente a si mesma, e a Ciência fica sem a necessária autoridade, se não
se apóia sobre a Santidade'.

O Cardeal de Vasconceilos Motta está soberbamente retratado em seu livro: retrato de
composição clássica, feito por pintor de percutiente e apurada técnica. Nele, reflexões de expres-
são lapidar preparam um ambiente de sentido espiritual que faz o olhar e a atenção convergirem
para afigura.

Obrigado pelo valioso presente. Estão de parabéns o retratado e o escritor Retratado e
escritor merecem a nossa estima e uma sincera admiração.

a) Lydio Machado Bandeira de Mello.

Belo Horizonte, 1 0 de maio de 1974.
Prezado e ilustre amigo Pedro Maciel Vidigal,

Com involuntário atraso venho agradecer-lhe, desvanecida e penhoradamente, a distin-
ção que me conferiu com o gentil oferecimento de seu precioso livro sobre o nosso carís-
simo e eminentíssimo Cardeal Motta, acompanhado de alguns discursos proferidos na
Câmara Federal.
Em todas as páginas que eu li com prazer e atenção se evidenciam, além de seu apurado
gosto literário, a grande erudição e cultura de seu autor e, sobretudo, a facilidade e a
elegância com que manejando como mestre o nosso abandonado Latim, provocou justa-
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mente com o seu entusiasmo, o caloroso apelo com o qual me solidarizo, de Dom José
Gonçalves da Costa, solicitando o seu apoio em defesa da educação clássica, do retorno
do Latim aos nossos colégios. E, principalmente, aos nossos seminários, uma vez que 'a
ignorância do Latim entre o clero jovem é alarmante'.
Havendo lido com inexcedivel agrado e grande proveito os seus discursos, estando de
pleno acordo com os aplausos que lhes foram feitos no Brasil e na Europa, pelas altas e
prestigiosas autoridades que os leram, limito-me a dizer um sincero e entusiástico AMEM
a tudo isso e especialmente ao substancioso prefácio do eminente Prof Leira Resende e ao
sucinto e elegante pósfácio do Presidente Juscelino Kubitschek.
Encerrando esta carta, quero dizer-lhe que temos comentado mais de uma vez, o Profes-
sor Leira Resende e eu, o bom exemplo com que o caríssimo Padre Vidigal conforta e
edifica a todos com sua fidelidade intelectual à Igreja e sua constante presença, em com-
panhia de sua digníssima esposa, à Mesa Eucarística de nossa Igreja de Lourdes.
Com os meus agradecimentos, abraça-o muito cordialmente
o amigo e admirador

a) João Eunápio Borges.

Permita-me o prezado leitor um ligeiro desvio do assunto a que eu me referia para fazer-
lhe ciente de que entre mim e o eminentíssimo Cardeal Motta havia grande e sincera amizade que
vinha de longe. Amizade fraternal eu diria se o não considerasse como pai espiritual. Por isso é que,
neste livro, posso transcrever algumas de suas numerosas cartas a mim dirigidas.

1. A que foi datada de 12 de julho de 1960, quando ele ainda era Cardeal Arcebispo de
São Paulo.

Depois das cordiais saudações e dos votos pela minha felicidade pessoal me falou de seus
incansáveis trabalhos na construção do novo Santuário de Nossa Senhora na sede da abençoada
cidade de Aparecida.

E assim a terminou:

Aproveito e ensejo para informar-lhe que a torre de aço da nova Brasília já se vai erguen-
d(,v çraças especialmente ao seu empenho junto ao nosso Presidente Dr. Juscelino.
Kspero inaugurá-la ainda nofim do governo Juscelino; e, então, a ambos farei um convite
todo especial. A torre chamar-se-á 'Torre Brasília 'em homenagem ao Sr Presidente.
Um cordial abraço do seu coestaduano e amigo

a) t C. Card. Mona.

2. Gabinete do Cardeal Arcebispo de Aparecida, 22 de maio de 1967
Prezadm° Pedro Vidigal
DD. Deputado Federal.
'In sinu Jesu!'

Com muito prazer recebi a sua estimada carta de 13 do corrente, agradecendo o convite
que lhe fiz para vir assistir à festa programada em homenagem à Basílica condecorada
por Sua Santidade o Papa.
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Já providenciei a reserva de hospedagem para V Ex-a. e Exma. Esposa por ocasião da
entrega da Rosa de Ouro ao Santuário de Aparecida, 14 e 15 de agosto próximo.
Sua presença, aqui, nessa auspiciosa circunstância, será motivo de sincera alegria para
mim; que lhe serei sempre grato pela dádiva da 'Torre Brasília', obtida do Governo Fede-
ral por iniciativa sua, para a Basílica de Aparecida.
Meus parabéns pela sua feliz visita a Fátima no dia ]'de maio corrente; e agradecimen-
tos por se ter lembrado de mim em suas ora ções junto ao trono de Nossa Senhora. Pagarei
na mesma moeda.
Para terminar um cordial abraço do seu conterrâneo e velho amigo

a) t C. Card. Motta.

*

3. Gabinete do Cardeal Arcebispo de Aparecida, 10 de fevereiro de 1970
Prezado Amigo Prof Pedro Vidigal
D. Deputado Federal.
Tive, hoje, como sempre, especial satisfação em recebendo a sua amável carta, de 5 deste mês.
Muito me alegro com as boas notícias do bem-estar seu e o de Dona Ruth; e, outrossim,
com a boa nova das suas próximas visitas a Nossa Senhora Aparecida (da qual participa-
rei, venturosamente) no dia ]'de março entrante.
Devo comparecer a uma reunião da Comissão Central da CNBB, em Belo Horizonte, nos
últimos dias deste mês; porém, conto estar aqui, ao mais tardar, na manhã de ]'de março,
para celebrar a Santa Missa. E o nosso Monsenhor Motta aqui estará à sua espera desde
a véspera, pelo menos, para recebê-los, em a nossa casinha, que é sua também, e se honra
com sua a presença e da Exma. Sra. Dona Ruth. E que N. Sa. Aparecida lhes prodigalize
todas as bênçãos de Deus.

a) t C. Card. Motta - Arceb. de Aparecida.

4. Gabinete do Cardeal Arcebispo de Aparecida, 30 de dezembro de 1972
Caríssimo Amigo Prof Pedro M. Vidigal.
'In sinu Jesu!'

Mui cordialmente retribuo-lhe, e a Exma. Sra. Dona Ruth, os seus bondosos votos de Feliz
Natal para mim: com os meus mui sinceros, para que tenham um abençoado efeliz 1973.
E agora cumpro o grato dever de lhe agradecer o precioso presente que a sua delicadeza
me mandou cópia do testamento do meu tio trisavô, Pe. Caetano d 'Affonseca Vasconcellos,
que durante 37 anos paroquiou em São Miguel do Matto Dentro (hoje, do Piracicaba).
São dados muito interessantes e novos para mim.
Tenciono ir a Belo Horizonte no próximo mês, dia 23, e espero então abraçá-lo pessoa/-
mente; o que agora faço epissolarmente e afetuosamente, neste papel. Seu muito grato
amigo e servo

a) t C. Card. Motta.
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5. Gabinete do Cardeal Arcebispo de Aparecida, 20 de novembro de 1873
Meu prezadíssimo Amigo Prof Pedro M. VidigaL
'In sinu Jesu!'

Tenho em mãos suas preciosas letras, do dia 12 deste mês; e do mais tem primazia a sua
amável visita; e, assim, a da Exma. Dona Ruth, as quais agradeço e retribuo mui cordi-
almente.
Com o maior comprazimento, confio ao seu obséquio o meu voto para o Exmo. Dr. Sílvio
Mira glia, candidato a Academia Mineira de Letras, na vaga de Henrique Resende. E
máxima alegria terei eu se tiver ainda a oportunidade de oferecer o meu voto para Si
mesmo, de preferência a outrem qualquer. Oxalá que sim, e quanto antes!...
Quanto às notícias do meu estar; muito me sensibilizou pedi-Ias para si e para Dona Ruth
por terem agrado em recebê-las. Dona Ruth é  Diletíssima Esposa e o ótimo 'adjutorium
simile sibi' que a Providência lhe outorgou, meu generoso e querido amigo Padre Pedro
Maciel Vidigal. Também a ela muito estimo e agradeço. Ainda mais porque representa a
aliança das nossas famílias 'Martins da Costa' e 'Fonseca Vasconcellos', pois que é Neta
do Guarda-mor Custódio Martins da Costa, casado que foi com D° Ana Cândida, filha do
Visconde de Caeté, José T Da Fonseca Vasconcellos.
Esteve hoje, aqui em Aparecida, o nosso comum amigo Dr Salvador Ferrari, de passagem
para as comemorações jubilares de D. José Lázaro, Bispo de Assis, e me noticiou, com
entusiasmo, o brilhante festival, realizado no dia 9 do mês passado, na cidade de Ponte
Nova; quando além das justas homenagens à sua benemérita pessoa, também foi inaugu-
rada seu bondoso livro 'O Cardeal de Vasconcelios Motta'. Em 'O Arquidiocesano', de
Mariana, em 21 de outubro, também li o noticiário sobre o mesmo festival.
Nunca poderei saldar; meu boníssimo Amigo, tamanha dívida para com sua pessoa: além
do livro de agora, e a Torre da Basílica de Aparecida, e os discursos na Assembléia e na
Câmara, quando dos meus 80 anos, e as atenções de 'amigo de perto e de longe', de agora
e sempre!...
Que Deus lhe pague, por mim: na terra e no Céu.
O saudoso abraço do vero e velho amigo

a) t Cardeal Morta.

Esta carta foi escrita em resposta à outra que assim redigi:

Belo Horizonte, 12 de novembro de 1973
Eminentíssimo amigo Dom Carlos,
A minha visita.

Além de excelente poeta e apreciado escritor; Dr. Sílvio é católico exemplar no cumpri-
mento de todos os seus deveres profissionais, domésticos, cívicos, sociais e religiosos.
Está, pois, em condições de ser distinguido com o seu voto, no caso de V. Eminência ainda
não haver assumido algum compromisso com outro candidato.
Queira desculpar-me a ousadia que estou praticando ao tratar desse assunto, visto que a
sua liberdade de escolha deverá ser total e respeitada.
Se a sua delicadeza houver por bem levar em consideração o pedido que lhe acabo de
fazer; muito honrado ficarei. E, assim sendo, poderá enviar; aos meus cuidados, o seu
voto, usando o envelope em que a sua assinatura deverá ser feita no lugar indicado. No
papel que o envelope contém deverá ser escrito só o nome do Dr. Sílvio Miraglia.
Ao Presidente Vivaldi Moreira farei chegar a expressão da sua vontade.
Em suas piedosas orações ao Pai do Céu, lembre-se, por favor; de mim e de minha
diletíssima esposa.
A sua bênção para nós dois.
Seu amigo de perto e de longe,

a) P Vidigal.

6. Gabinete do Card. Arcebispo de Aparecida. 1°de janeiro de 1976
Exmo. e Prezadíssimo amigo Prof Pe. Pedro Vidigal:
'In sinu Jesu!'

Porque muito o prezo, o tenho preso à memória do meu coração; pois que a saudade é
memória do coração amigo.
Hoje, neste primeiro dia de 1976, ao me despenar e me levantar do leito, lembrei-me de
sua querida pessoa e da Exma. Dona Ruth; e, então, lhes mando, agora, o testemunho dos
meus votos pela perfeita felicidade de ambos neste ano novo da Graça de N.S.J. Cristo. E,
como lembrança, ofereço-lhes um folheto de propaganda do próximo Congresso
Eucarístico, em Filadélfia. E, data venia, sugiro-lhes sua presença nessa feliz homenagem
à Divina Eucaristia. Se concordarem, queiram, lá, rezar por mim. Fui o primeiro bispo
brasileiro a visitar os Estados Unidos, há trinta anos, no Congresso Eucarístico de Bufalo.
Um cordialíssimo abraço do amigo velho e vero:

a) t Card. Morta.

À carta que acaba de ser lida, dei a seguinte resposta:
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Faz muito tempo que não tenho notícias de l' Eminência. Como é de meu agrado recebê-
las, venho pedir-lhe que as mande para mim e para Ruth, que, também, muito o estima e
realmente o admira.
Confiamos em que com as bênçãos de Nosso Senhor e de Nossa Senhora Aparecida, o
Senhor Cardeal esteja passando bem de saúde e vivendo na mais perfeita tranqüilidade
de espírito, como convém aos Homens de Deus. Outro objetivo desta carta consiste em
solicitara sua atenção para a candidatura do ilustre médico Dr. Sílvio Miraglia à cadeira
que ficou vaga na Academia Mineira de Letras, com o falecimento de Henrique Resende.

DISCURSOS NA ASSEMBLÉIA

Belo Horizonte, 7 de janeiro de 1976
Prezadíssimo amigo Cardeal Moita,
A sua bênção para mim e para Ruth.

Agradecidos lhe somos, minha diletíssima esposa e eu, por motivo de sua carta, que nos
veio trazendo seus cordiais votos no sentido de o Novo Ano ser; tanto para ela quanto para
mim, de grandes felicidades, assim as do corpo como as do espírito.
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Em retribuição, para Vossa Eminência desejamos todas as graças do Céu, principal-
mente a de longa vida sempre consagrada à dilatação do Reino de Deus aqui na
Terra, e à propaganda, entre os católicos, das devoções à Eucaristia, a Nossa Senho-
ra e ao Papa.
Com particular agrado, acolhemos a sua idéia de examinarmos a possibilidade da pere-
grinação a Filadélfia, em agosto próximo afim de participarmos do 41° Congresso
Eucarístico Internacional...
Na verdade, se as coisas correrem como desejamos, nos não será difícil o comparecimen-
to a mais esta homenagem a Nosso Senhor Sacramentado.
Ruth já participou do Congresso Eucarístico Internacional realizado no Rio de Janeiro. E
eu, desse e dos outros realizados em Buenos Aires e em Budapeste, ambos presididos pelo
inesquecível Cardeal Eugênio Pacelli. E, também, o de Chicago.
O ternário programado para todas as sessões é muito interessante, pois, nesta época de
tantas fomes, só mesmo a Eucaristia pode e deve ser considerada como único alimento
capaz de saciá-las: 'Caro mea vere est cibus.'
Depois de tantos séculos de ser instituída no ano 33 de nossa Era Cristã, ela têm sido e
continua sendo alimento sempre novo para as delícias da alma. Quanto mais tomado,
mais novo. E, quanto mais novo, mais gostoso, visto que ela é um Bem Infinito: Deus.
Do mesmo modo que os bem-aventurados sempre se satisfazem e nunca se enfastiam das
delícias da Glória, assim sempre se apuram e se renovam os gostos da alma com as
delícias da Eucaristia.
Os homens não são gigantes na estatura do corpo. Mas todos podemos ser gigantes nas
grandezas da alma. E se os alimentos materiais não podem causar perpétuos crescimen-
tos no estado da natureza, temos na Mesa Eucarística um alimento divino de que se po-
dem originar contínuos aumentos no estado da graça.
Sendo Deus tão liberal das suas graças no Sacramento do Altar; pede a razão que nos
aproveitemos da sua liberalidade, desejando sempre novas graças e novos favores com a
freqüência a esse Sacramento.
Só o Corpo de Deus é verdadeiro alimento porque é sempre novo para as delícias da
alma, sempre novo para a reparação das forças do espírito, e sempre novo para os au-
mentos da graça. Prodigiosas novidades e dignas da maior admiração que todas as novi-
dades do mundo.
A novidade causa admiração. A admiração ocasiona o silêncio. E o silêncio é o maior
elogio dos prodígios que se admiram. Assim sendo, 'melius est silere quam pauca dicere'.
Pois tudo que falarmos sobre a Santíssima Eucaristia ainda será pouco.
Passarei, na companhia de Ruth e de uma sobrinha, a próxima semana em São Paulo e em
Santos. Ejá programamos uma visita a Nossa Senhora Aparecida e a Vossa Eminência,
dia 19 ou dia 20 deste mês.
Recomendando-me às suas orações, lhe peço, outra vez, a sua bênção, para mim e para
minha bem querida esposa.
Seu amigo de perto e de longe

7. Gabinete do Card. Arcebispo de Aparecida,
10 de janeiro de 1976
Prezadíssimo amigo Prof Pedro Maciel VidigaL
'In sinu Jesu!'

Com o comprazimento que me dão as suas letras, recebi e agradeço a sua preciosa carta
de 7 do corrente mês.
Muito estimei as boas notícias do bem-estar seu e da Exina. Dona Ruth; efaço votos para
que assim continuem.
E deu-me grande alegria saber da sua próxima visita, em companhia de Dona Ruth e
Sobrinha, ao nosso Santuário de Nossa Senhora Aparecida, e da qual terei a honra de
participar nos próximos dias 19 ou 20 deste mês. Nessa feliz oportunidade, oferecer-lhes-
ei um almoço íntimo aqui em nossa modesta residência. Peço ofavorde me certificar; pelo
telefone, o dia acertado. Então, conversaremos sobre o próximo Congresso Eucarístico
de Filadélfia.
Receba um forte abraço deste seu grato amigo,

a) t Card. Moita

*

8. Gabinete do Cardeal Arcebispo de Aparecida, 11 de fevereiro de 1976.
Meu prezadíssimo amigo Prof Pedro Maciel Vidigal
'In sinu Jesu!'

Tenho em mãos a sua amável carta de 8 deste mês, e muito me alegro com as boas notícias
suas e da Exma. Dona Ruth, e de terem levado boa impressão da abençoada visita a
Nossa Senhora Aparecida. Que ela, nossa Mãe do Céu, lhes conceda sempre as venturas
naturais e as sobrenaturais, perenes.
Foi para mim um grato privilégio a sua presença aqui em nossa casinha, no dia de seu 67°
aniversário. Fico bem certo da promessa que fiz, e realizarei com ofavor de Deus, de lhes
retribuir; aí em seu lar; a sua visita do mês findo, no dia feliz do seu natalício.
Graças a Deus, foi bom o tratamento que fiz, em São Paulo, no dia 18 último... Osfrance-
ses fazem maldoso trocadilho quanto ao Cabido dos Cônegos. Em vez de um coro junto ao
bispo, um calo nos pés do bispo: 'Non un choeur au pied de 1 'évêque, mais toujours mi
cor au pied de l'évêque'. Não é quase o meu caso, pois não tenho Cabido, mas tenho
calos.
Conto, para mim, com a caridade das orações, suas e de Dona Ruth, e que a ambos guarde
Deus com saúde e paz.
Mui cordialmente,

a) t Card. Moita.

a) Pedro Maciel Vidigal.

*

212	 DISCURSOS NA ASSEMBLÉIA	 DISCURSOS NA ASSEMBLÉIA	 MI]



£)tr/oç
2)yt—itL 's<

ttC lC€7 CtrtØ 4'ft.c>4..t n7Çg

a—"

botAcrar&r/"

6c4r4 - —5

	

flC(a9.et ca-.0	-

a--

,LS c ç&±4 .

e ruL cc C', ._ P.o asÇc	)s ss

9dc.. ay	e-s--.-c. r ACm V.a—Á.-- ec 4Crt.. .CCc a4a.t- /4.-r.tr ,&.	_s( s	ct L ?s-	 cA—e)o 7a+Cat P -

t°	Prtt>
£	,.... -C.	& .Z 7	g.coa. .4Ccg1 4	- 4
fra- ft;j.-.._ ;, #.tt:tZ-,	'r0
/.4. ,ra4 da4_ tp_ /a.s_ec -na..- .at42:::Z ...J....

	

M4cz4p 4 it'icrt C-zøItC atc.c0 9#	 .fsa

-

$
SECRETARIA

00
CARDEAL apo

o-
APAREA

at a-te	C-a4.t[ Z_ 76LL,04t

a-.	 .

-	-
r-c

a-c-e--
a-.-

tZ	Â4- P.'c

ar_., a -CJo.	-ao..-A
9	

1-

-'6

.	 g
-ry4	

Zcs

c CJ'65



íc'a( frp ia.e.
00

SECRETARIA	

/ ,
04

APARECICA

	

CARAL ARCEBISPO	

LZC •l4..t.t.t_e;2.ta._ "

2

	

IS	c44-; .—, h -5 '7	 _
t -fr-c az—a- t.a -v-c€ta; 1> CC >a_ t1tc_,	 / .t?

7	aj? £-s fl A.tZi t....	CA-.2

	

C a	e.	-c-- e0-,c0

	

-a	€nsc	 Jaa Ca	t0Z eS

	

--	 —	
-

a

-	
a-	 — -

	

C A	 -

	

n	

-
_

	

Q-
	

-	

-

k	•	
t--

4	o	 í_
-	

, • ;£ --	--
__? 

7.--	£
a	

fr	Cf_•.	r,	
4fl•

	

t(p	 - 
t &0 S -

	

r	.	sr-C----
-	--	—	e-..t-

/ •A J'

4-C h44	- 4.4.su

—	y.-.- t

a.
GABINETE DO

CARDEAL A2CESISPO
DE APARECIDA

Pr. N. Sri. Aparecid, 220
12370 - Àp.aoida S.P

1tck ce-4.

e

	

ttt_	4

r

	

a-	
Cot cc

	

-	 —

r'
)	ÁCly.

I..
f	

p4

— -I1 4c fr&t	4AA,Ci-

L

2 Ç

á
4c	

j) /af	f4.c
i4-z-a o-&t a.to tZw rJ40 v.



Capítulo 12

MAIS DEMOCRACIA E MELHOR DEMOCRACIA

(Discurso pronunciado no grande comício organizado pelo PTB a favor da
candidatura de João Goulart a Vice-Presidente da República na chapa encabeçada
por Juscelino Kubitschek de Oliveira, candidato a Presidente, e realizado em Belo
Horizonte, na praça Barão do Rio Branco, no dia 27 de agosto de 1955.)

Senhores e Senhoras,

Não devemos ceder ao menos uma polegada de terreno aos adversários. A vitória pertence
à energia e à perseverança.

Revistamo-nos da Fortaleza, virtude necessária a cada um de nós, principalmente nas ho-
ras de luta. Ela é a disposição da alma que leva o homem a enfrentar o perigo e a aceitar os trabalhos
mais árduos e os encargos mais pesados, de propósito deliberado.

Não é homem forte quem não sente o seu entusiasmo crescer com as dificuldades encon-
tradas. Para quem é forte de verdade, as dificuldades constituem um manancial perene de inspira-
ção, de ótimas e abençoadas inspirações.

A honra de uma vida está em cada um de nós poder repetir, até o fim, estas palavras
sagradas: Quod debuimusfacere, fecimus. O que é de nossa obrigação fazer, nós iremos fazer, mais
do que já estamos fazendo pela vitória de Juscelino e de Jango.

Não nos rendamos a quaisquer ameaças. Amamos a paz do Direito, mas repelimos a paz
imposta pela Força. Amamos a paz porque ela é amável e não porque tenhamos medo de qualquer
golpe ou de qualquer sacrifício.

Para nós, o Estado não é e nunca haverá de ser propriedade de alguns porque é salvaguarda
de todos. O Estado é e deve ser um instrumento a serviço da promoção do bem comum durável. O
bem comum da sociedade política é o fim último do Estado. Para nós, o Estado não é e não será a
tirania, que é a antítese da legalidade. Não é e não será um regime de violência, que é o oposto à
universalidade da Justiça.

Este o motivo por que protestamos contra o incorreto procedimento de alguns militares de
nossas Forças Armadas, os quais, nestes últimos dias, com esquisita empáfia de mando que se
tornou um insulto, mergulharam a Nação na intranqüilidade e na angústia, esquecidos de que se
eles exercem alguma autoridade não é sobre escravos. E para a garantia de homens livres que
prezam a sua liberdade que não é o poder absurdo de escolher sem motivos ou apesar dos motivos,
mas o poder de escolher segundo a razão, como ensina Jacques Maritain em seu precioso livro La
Philosophie Bergsonienne.

A liberdade como capricho ou poder subtraído ao império da razão é um absurdo filosófi-
co, tanto como um absurdo sociológico. A transformação da liberdade num fim alheio à luz da
inteligência conduz ao regime político da escravatura humana.

Protestamos contra essa ridícula superioridade com que alguns fardados se apresentam em
público, e querendo olhar de cima para baixo os civis, assumindo o papel de tutores da Nação.

Fora da sua esfera, as Forças Armadas não podem e não devem ter qualquer poder. O povo
sabe que a esfera de ação das Forças Armadas esta fixada no artigo 177 da Constituição Federal,
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assim redigido: Destinam-se as Forças Armadas a defendera pátria e a garantir os poderes cons-
titucionais, a lei e a ordem.

O artigo 13 do Regimento Disciplinar do Exército classifica como transgressão discutir ou
provocas discussão acerca de política partidária.

Protestamos contra a intromissão de militares indisciplinados nas questões eleitorais, so-
bre o infantil pretexto de purificas as próximas eleições. Protestamos contra esse afã, essa divertida
sofreguidão de querer moralizas o que não é imoral, de querer descobrir a fraude lá onde a fraude
não existe.

Se as eleições passadas foram fraudulentas, filho da fraude foi o governo do Sr. Milton
Campos, filho da fraude é o Presidente Café Filho, de quem os militares receberam um poder
delegado também filho da fraude, concluindo-se, daí, que eles estão exercendo uma autoridade em
nome da fraude. Grande filho da fraude foi o governo daquele militar chamado Marechal Hermes
da Fonseca, que entrou na História do Brasil como herói superior à própria fama.

Como tudo isto é gozado e ridículo!!!
Protestamos, também, contra esses políticos que querem atar os destinos da pátria ao lom-

bo de suas conveniências pessoais, contra esses políticos frustrados e recalcados que, numa crise de
incontrolada concupiscência, caíram espontaneamente nos braços de alguns soldados, entregando-
se totalmente a eles, no mais sem-vergonha amor de perdição. Contra esses políticos que desejam
manter-se nas mais altas posições de mando, de comando e de desmando, mas que já sabem, pela
amarga experiência de outubro de 1954, que o eleitorado nacional os espera para aplicar-lhes outra
surra tremenda e inesquecível.

O Poder Judiciário que abra os olhos, pois o seu dia chegará. Hoje é o Poder Legislativo que
recebe advertências sob a forma de sugestões. Amanhã será a vez do Poder Judiciário recebê-las.

Do mesmo modo que é crime para os cidadãos a derrubada do poder legítimo, é crime para
os detentores do poder violas a Constituição e substituir as garantias da lei pelos empreendimentos
do arbítrio.

Se rigorosamente pesarmos os méritos de certos militares prepotentes, famintos ou seden-
tos de poder, com mentalidade cesarista e os méritos da multidão de operários que estão promoven-
do o crescimento econômico do Brasil, com seu bem suado trabalho de cada dia, na agricultura, nas
usinas siderúrgicas, nas fábricas, nas minas e no exercício de qualquer outra atividade profissional,
verificaremos que os operários, grandes homens modestos, são superiores a muitos militares vaido-
sos que se consideram monopolizadores do patriotismo. Esta verdade deve ser gritada às orelhas
desses militares que padecem do complexo de superioridade e consideram os operários como in-
dignos de poderem eleger o presidente da República.

Trabalhar a fim de serem pagas as dívidas interna e externa do Brasil, os operário podem
e devem. Trabalhar para o pagamento das despesas previstas e autorizadas da União (e também as
imprevistas) os operários podem e devem. Trabalhar para que as Forças Armadas recebam, em dia,
o seu soldo, os operários podem e devem. Mas, quando se trata de eleger o futuro presidente da
República, operários não podem e não devem votas.

Dir-se-ia que estamos vivendo naquela Roma pagã em que o operário era escravo, era uma
coisa qualquer. Por isso, os romanos o chamavam de res. Ou, então, que estamos naquela Grécia
antiga em que o operário, sempre escravo, não passava de um corpo qualquer que ocupava lugar no
espaço. Por isso era avaliado por soma. Dir-se-ia que alguns militares orgulhosos de sua falsa
cultura e alguns políticos metidos a sebo ainda não tiveram tempo disponível para a tomada de
conhecimento daquela grande verdade que, em sua Lente sur l'Jndependence, Jacques Maritain, omaior filósofo deste século, proclamou:

O acontecimento capital do mundo moderno é a chegada dos operários à existência histó-
rica, é o fato de eles representarem por toda parte o papel de um fator predominante.

AÇÃO POLÍTICA

Dir-se-ia que alguns militares ainda ignoram que já se quebraram aquelas algemas que
faziam do operário uma espécie de cidadão de segunda ou de terceira classe.

Srs. pretensiosos salvadores da pátria, queiram ou não queiram V. Exas. o futuro pertence
é às classes operárias.

No mundo interior, o clamor geral é por mais democracia e por melhor democracia. Eis a
razão por que não acho fora de propósito lembrar-lhes, agora, aquelas palavras do Papa Pio XII:

A um homem possuído de idéias retas sobre o Estado, a autoridade e o poder de que está
investido, como mantenedor da ordem social, não ocorrerá, nunca, ofender a majestade
da Lei.

Neste comício, há muitos militares vestidos à paisana. A maioria deles é contra os nossos
candidatos a presidente e a vice-presidente da República.

Alguns estão fotografando aspectos deste comício e outros estão gravando, em aparelhos
escondidos, os discursos aqui pronunciados. Devo e quero dizer-lhes que, numa democracia digna
deste nome, não há somente direitos bem definidos, pois há, sobretudo, deveres que se distribuem
entre governantes e governados. Da parte dos governantes é o respeito à mais ampla manifestação
da vontade popular pelo voto, é a entrega do poder dentro do prazo fixado pela Constituição, é o
exercício do poder a serviço do povo e não a serviço de uma oligarquia ou de uma casta que se
presume privilegiada.

Quanto a nós, juscelinistas e janguistas, podemos, em alto e bom som, declarar que somos
democratas sinceros porque a democracia é de essência evangélica (na expressão de Bergson), e é
também a única expressão política verdadeira do cristianismo (conforme o pensamento de Henry
A. Wallace citado por Maritain no sue livro Christianisme et Démocratie); porque amamos essa
democracia em que grande é somente o povo, e em que o voto do Ministro da Guerra vale tanto
quanto o voto do lixeiro de qualquer prefeitura, o voto do Ministro da Marinha é igualzinho ao voto
do carcereiro de qualquer cadeia, e o voto do Brigadeiro Eduardo Gomes não é melhor do que o
voto de qualquer cozinheira ou lavadeira.

Porque somos democratas verdadeiros é que iremos votar, para presidente da República,
nesse homem que, por seu passado honrado de trabalhador incansável, já mostrou que está à altura
de governar a Nação, pois, no governo de Minas Gerais provou que foi Ministro de Deus a serviço
da felicidade do povo, promovendo o bem comum durável: Juscelino Kubitschek de Oliveira, de-
fensor da legalidade, da ordem e da tranqüilidade públicas. Vem a propósito trazer para este comí-
cio as palavras do piedoso e patriota arcebispo de Diamantina, Dom Serafim Gomes jardim: Votarei
em Juscelino para Presidente da República porque estou certo de que ele haverá de fazer pelo
Brasil o que fez por Minas.

E porque queremos viver na plenitude do regime democrático, porque não temos medo de
assombrações e de fantasmas, ainda que diante de nós apareçam fardados e armados, e porque
desejamos que a justiça social seja feita a quem precisar dela é que iremos votar, para vice-presi-
dente da República, em João Goulart. Com seu ânimo firme e forte que não foi feito para vergar-se,
com sua rija têmpera que não teme provações, ele vive proclamando os direitos do trabalho, que é
a mesma cousa que proclamar os sagrados e inalienáveis direitos do homem. E pelo trabalho que o
homem moderno se faz cidadão do mundo.

O programa de ação do nosso candidato a vice-presidência da República consiste na pro-
cura de um mundo melhor no qual todos que trabalham e produzem possam encontrar as mesmas
oportunidades e fruir os benefícios da segurança econômica e da justiça social.

220 MAIS DEMOCRACIA E MELHOR DEMOCRACIA	 MAIS DEMOCRACIA E MELHOR DEMOCRACIA	 221



PEDRO MACIEL VIDIGAL	 AÇÃO POLÍTICA

Ele vê, no operário, não um instrumento da produção, mas o homem que constrói a sua
personalidade no trabalho. Para ele, é questão de honra conservar as conquistas dos empregados no
campo da legislação trabalhista, com todos os benefícios sociais, e só admitir modificações que
tragam aprimoramento às fórmulas legais vigentes em benefício geral.

Para ele, o operário é uma pessoa feita à imagem e à semelhança de Deus. E é necessário
não desfigurar esta imagem. E o trabalho é uma ocupação honrosa, uma manifestação da persona-
lidade completa do homem. Pois não são apenas as suas mãos que trabalham. Não é só o cérebro
que trabalha. E o homem no seu todo. O cérebro dirigindo as mãos. E as mãos auxiliando o cérebro.
O operário faz correr a luz do seu espírito através de seus dedos.

Formada a sua mentalidade na escola da doutrina cristã e conhecendo bem os ensinamentos
de Leão XIII, e de Pio XI, para V. Exa., Sr. João Goulart, não há capital sem trabalho nem trabalho
sem capital. E perguntar qual dos dois é mais importante para a produção é o mesmo que perguntar
qual das pernas é a mais importante para o corpo humano; a direita ou a esquerda.

Conforme o seu ponto de vista, o capital e o trabalho são, ambos, fatores da produção. Um
sem o outro não produz frutos. E inaceitável a teoria da fecundidade automática do dinheiro que só
produz alguma cousa associado ao trabalho. Por si mesmo, o capital é improdutivo. E o trabalho
que lhe dá eficácia. O capital é, portanto, o elemento passivo ou adjuvante da produção; e o traba-
lho, o seu elemento ativo e dominante.

Antigamente, o capital tomava pequena parte na produção, mas hoje toma uma parte im-
portantíssima. Qualquer empresa industrial, ainda que seja média ou pequena, exige matéria-pri-
ma, máquinas, imobilizações prediais, sem as quais o trabalho seria infecundo ou teria uma
fecundidade diminuída. O progresso industrial de técnica e organização permitiu multiplicar a pro-
dutividade do trabalho. Os meios de produção e a organização da empresa tem parte maior ou
menor, conforme os casos, na produtividade do trabalho. Nesta ordem de considerações, o capital
possui uma produtividade virtual, no sentido de que fertiliza o esforço humano. Daí os direitos dos
seus titulares. Mas por si mesmo é passivo e estéril; e daí os direitos dos agentes ativos da produção.

Para V. Exa., Sr. João Goulart, no fundo da vida social há dois problemas necessitando de
solução imediata: o problema do pão e o problema da liberdade. Não se resolve o problema da
liberdade sem, primeiro, ser resolvido o problema do pão. Pois é privando de pão o homem que ele
se faz escravo, o pão é o símbolo de um bem necessário para o sustento e o desenvolvimento da
vida. Ao símbolo do pão está ligada a própria possibilidade da vida. E ao símbolo da liberdade, a
dignidade da vida. E na liberdade que reside a dignidade do homem. Sem liberdade é impossível a
vida moral.

Reconhecemos a dignidade do corpo humano, o direito do corpo a uma existência verda-
deiramente humana. Não se vive de pão em perspectiva. E assim que o problema do pão se confun-
de com o problema de ordem espiritual.

Os operários, que são homens de bem, querem melhorar a sua vida mediante o trabalho
honesto, justamente avaliado, e não mediante o prejuízo dos empresários, dos empregadores e dos
acionistas das empresas em que trabalham. O que ele quer é trabalhar, condenando o erro do capi-
talismo que afirma ter o capital direito a todos os lucros. E condenando, também, o erro do marxis-
mo quando afirma que o trabalho tem direito a todos os lucros. O que na verdade lhes interessa é a
dupla condenação do capitalismo integral e do socialismo totalitário. E a realidade perfeita da
colaboração entre o capital e o trabalho que, no campo econômico social, forma o único meio
verdadeiramente eficaz de evitar a ditadura do proletariado.

Qualquer empresa é uma associação de pessoas, é uma entidade viva resultante do esforço
convergente de todos que lhe pertencem, cada um levando o seu contributo: uns o capital, outros a
capacidade de bem administrá-la, outros a sua competência técnica, e outros o seu dinamismo na
força de seu trabalho, nela investindo parte da sua vida, consagrando-lhe as suas energias, a sua
própria pessoa, num contributo humano que é superior ao contributo simplesmente pecuniário. Em

suma, o que o operário quer, pensando em si mesmo, na sua família, na empresa e no Brasil, é que
o trabalho deve ficar corri a parte que lhe é devida por direito, que lhe cabe por justiça. E o capital
com a parte que ninguém pode tirar.

Sr. João Goulart, para V. Exa., o operário não é um indivíduo qualquer. É uma pessoa que
pode dizer: Eu sou. Também possui o direito de dizer: Eu tenho, o direito de possuir aquilo que é
necessário à preservação da sua personalidade. Ele precisa de Ter para sustentar o seu Ser porque só
mesmo com o Ter é que o Ser humano consegue Estar. Vale dizer: consegue Estabilizar-se, ficar
bem situado numa posição firme e segura, favorável a seu integral desenvolvimento, tanto o moral
e o espiritual quanto o intelectual e o material.

Para V. Exa., o operário, pelo simples fato de ser homem, é satélite de Deus e nunca perde
a etiqueta do preço da Redenção marcado: valor infinito. Eis o motivo por que, aos nossos olhos, V.
Exa. aparece como anticomunista que sempre quis e ainda quer destruir aquele clima e aquele
ambiente de miséria em que o comunismo se dá muito bem, entre os operários.

Creio que posso afirmar: graças ao inesquecível Presidente Getúlio Vargas e a V. Exa., os
operários brasileiros, batidos por desencontrados ventos, com a revolta a verrumar-lhes a alma,
com seus clamorosos e justos protestos reluzindo como punhais desembainhados, hoje estariam
ameaçando a ordem pública e as instituições democráticas, pois estariam aumentando e engrossan-
do a turba, a súcia dos adeptos do comunismo, no Brasil.

Senhores e Senhoras,

A esta altura do meu discurso, me parece oportuno perguntar a alguns oficiais superiores
de nossas Forças Armadas, os quais arrogantemente pretendem falar em nome de todos os milita-
res, e perguntar também aos trêfegos, assanhados e turbulentos adversários de Getúlio e de Jango:
que é que já fizeram para eficazmente impedir a expansão do comunismo em nossa pátria?

Autoridades, que se prezam, à repressão pela violência preferem a prevenção pela justiça.
E sabem que não se elimina o comunismo com patas de cavalos, nem com cargas de baionetas, nem
com descargas de metralhadoras. Não se elimina o comunismo pondo o Partido Comunista fora da
lei ou metendo comunistas na cadeia.

O comunismo é uma idéia. E não se apunhala uma idéia. Não se paralisa uma idéia pela
violência. E impossível destruí-Ia pelo fogo ou afogá-la no sangue. Ela se nutre é das nossas omis-
sões. E como o musgo que cresce na madeira úmida. Será em vão que se raspa o musgo se não se
seca a madeira.

E a sociedade burguesa, que conhecidos militares freqüentam e de que fazem parte, é a
sociedade burguesa que fundou o reino da injustiça denunciado pelos Papas, desde o século passa-
do até hoje; ela é que descristianizou a cultura e a vida pública e provocou a apostasia da classe
operária, o grande escândalo do século dezenove condenado pelo Papa Pio XI.

Se não fosse a infidelidade dos cristãos ao cristianismo, as propagandas socialista e comu-
nista não teriam conseguido pegar na alma proletária como o fogo do incêndio destruidor lavra numa
floresta ressequida. A posição do cristão militar ou civil em face da comunismo não é a posição de
quem traz em si a verdade eterna e absoluta. E a posição do culpado que traiu esta verdade.

Sem a conivência dos inimigos de dentro do cristianismo, dos quinta-colunistas inconsci-
entes de sua traição moral e quase sempre julgando-a cousa de pouca importância, a fortaleza
espiritual seria inexpugnável para os de fora.

Estamos de acordo com o pensamento de Nicolai Berdiaeff: Se a classe operária se conta-
minou de ateísmo, se há uma propaganda anti-religiosa entre os operários, não são apenas os comu-
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nistas que têm a culpa. Mais culpados do que eles, são os cristãos que, com a sua hipocrisia e os
seus erros, preocuparam-se muito pouco com a realização da verdade de Cristo na vida. Então, as
forças hostis ao cristianismo prevaleceram na aplicação da justiça social. Tenhamos a coragem de
gritar: Os culpados são os cristãos, o velho mundo cristão. Não a religião cristã, mas os seus adep-
tos que com freqüência foram maus cristãos. Para o cristão particularmente o comunismo encerra
uma lição: é  testemunho do dever não cumprido, da obrigação descuidada dentro do cristianismo.

O comunismo está sendo um despertador dos cristãos para a lembrança da sua dignidade
e dos seus deveres. A esse título é que ele se integra no plano providencial. O comunismo vive das
nossas omissões e morrerá com a morte delas. Muitos cristãos precisam é da nobre coragem de
afirmar esta verdade em toda a sua nudez e em toda a sua plenitude de conseqüências: A Igreja não
é como nunca foi guarda-costas de capitalistas nem capanga de industriais.

A despeito de todas as impurezas, o grito do comunismo, em certo sentido, é um grito de
justiça e de verdades, grito que tem de ser ouvido. A sua revolta contra a exploração do homem pelo
homem está na linha da emancipação na linha em que a Igreja Católica sempre se manteve quando
lutou contra a escravatura, proclamando a dignidade da pessoa humana. A verdade do comunismo
é filha da apostasia burguesa e do ressentimento proletário. Querer combatê-lo é inútil se, antes,
não se cuidar de suprimir ou atenuar, na máxima escala humana, a injustiça social.

O comunismo é uma luta do homem consigo mesmo, com a sociedade, com a história para
a conquista de um sentido para a vida. Eis por que não se combate eficazmente o comunismo com
as armas que até agora vem sendo prevalentemente usadas. O comunismo não se refuta. O melhor
modo de eliminá-lo não é refutá-lo, pôr fora da lei a doutrina dos seus sequazes. O comunismo é um
movimento de almas. E jamais um movimento de almas foi subjugado senão por outro movimento
de almas.

Só o uso de meios cristãos de ação poderá conseguir bom resultado neste duelo gigantesco
entre o bem e o mal. Meios cristãos, sim. O cristianismo é tão válido para a vida doméstica como
para a vida política de negócio e de trabalho. Os cristãos, povo cristão e políticos cristãos e milita-
res cristãos devem demonstras, por suas obras, de que espírito são. Um cristianismo puramente
exterior, declamatório, de efeito literário ou retórico, derrete-se ao calor da luta como a cera ao
calor do sol.

O comunismo encarna um julgamento severo com que cristãos, civis e militares, princi-
palmente muitos eclesiásticos, não quiseram criticar a si mesmos. E um castigo. Pois é um testemu-
nho da adulteração da verdade autêntica, contida no Evangelho de Jesus Cristo.

Repito: Só o uso de meios cristãos de ação poderá obter bom resultado na luta contra o
comunismo.

o que V. Exa., Sr. João Goulart, vem fazendo, procurando eliminar a injustiça social por
meios cristãos e humanos, esforçando-se para dar ao operário o que o seu direito à vida e a partici-
pação no lucro da produção reclamam. Porque, na verdade, se interessa por melhorar a sorte dos
operários que, se não dispuserem do necessário à sua existência honesta, normal e confortável, nem
um deles será bastante independente para salvar a sua alma, V. Exa. é tido e havido por subversivo.

Se. V. Exa, é subversivo, também é subversivo nosso atual Papa Pio XII que, se desembar-
car na América Latina e, em qualquer país dela, pregar sua doutrina social, será preso sob a inculpação
de ser comunista, e deportado para algum campo de concentração. Quem falou esta verdade foi o
Cônego Cardijn, o apóstolo da juventude operária católica, em entrevista recentemente concedida
ao jornal parisiense Temoignage Chrétien, Se V. Exa. á subversivo, também foi subversivo Leão
XIII quando, na Rerum Novarwn, denunciou que uns quantos homens riquíssimos puseram sobre a
multidão inumerável dos operários um jugo que difere pouco do de escravos. Também, foi subver-

sivo o Papa Pio Xl que, na encíclica Divini Redemptoris, dirigindo-se a patrões católicos em 1937,
afirmou: É de lamentar que o direito de propriedade, reconhecido pela Igreja, tenha sido usado
algumas vezes para defraudar o operário do seu justo salário e dos seus direitos sociais. E, tam-
bém, foram comunistas todas aquelas abençoadas e inteligentes lideranças espirituais que tiveram,
dentro da Igreja Católica, a coragem de advertir: A sorte da classe operária será resolvida pela razão
ou sem ela, e não pode ser indiferente às nações que o seja de um modo ou de outro.

Sr. João Goulart, o beneficio é o pai do agradecimento. Esta bonita lição é de Sêneca.
E o agradecimento uma virtude que rende graças aos benfeitores. A maior das virtudes,

conforme o pensamento de Cícero.
Nós, mineiros por mercê de Deus, sabemos o que é mesmo que representa, para a vitória

eleitoral de Juscelino, o incalculável apoio que, a ela, V. Exa. está dando. Beneficio é este tão
grande que não encontramos outro igual. Tão grande que, sem ele, não será eleito o nosso candida-
to a presidência da República. Por isso é que lhe somos agradecidos, muito agradecidos. Mas o
agradecimento não há de consistir só em palavras, moeda com que muitos pagam e poucos se dão
por satisfeitos.

Em sua primeira epístola, São João recomenda: Com obras e não com palavras se deve
mostrar o agradecimento. Antes, Cícero já havia advertido: Das mãos e da língua necessita o
agradecimento. Da língua, para apregoá-lo. E das mãos, para o desempenho da sua obrigação.

Se, agora por meio de palavras sinceras, lhe manifestamos a nossa gratidão, V. Exa. haverá
de sentir, depois, que a nossa solidariedade lhe não faltará, no momento oportuno.

No próximo dia 3 de outubro, as mãos de todos os pessedistas, portadores de votos cordi-
ais, lhe irão dar, aqui em Minas Gerais, belíssima e esplêndida vitória nas umas.

Sr. João Goulart, durante este discurso que estou terminando, soaram e ressoaram vibran-
tes, calorosos e repetidos aplausos em homenagem a suas meritórias prendas, como político e ho-
mem de bem.

Neste comício a que estão presentes dezenas e mais dezenas de milhares de eleitores que
locupletam esta grande praça e se derramam por longo espaço da Avenida Afonso Pena, V. Exa.
teve oportunidade de observar que está formada a guarnição de sua já vitoriosa candidatura.

Estamos tão certos de que ela será invencível em Minas Gerais, que já podemos gritar:

Viva o futuro Vice-Presidente de República!!!

*

COMENTÁRIOS

1

UM DISCURSO DIFERENTE

Temos ido aos comícios de propaganda eleitoral. De Plínio, de Juscelino, de Ademar de
Jango, de Juarez.	 -
Ir a comício não importa em solidariedade com o candidato. E bom ouvir a todos. As
vezes, modificam alguns oradores a opinião do ouvinte, esclarecendo-o a respeito de muita
coisa. Claro que, em maioria, os oradores de comícios são chinfrins. Gritam apenas,
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demonstrando o bom estado de seus pulmões e a pobreza das prateleiras da sua cabeça.
Ainda assim, os comícios merecem atenção.
Ao democrata, seja de que partido for. eles interessam. Porque os não perdemos, ouvimos
sábado o Padre Deputado Pedro Vidigal no comício de Jango. Dificilmente um orador, em
tablado de 'meeting' político, terá pronunciado discurso mais incisivo, mais elucidativo,
informativo e de maior 'tonus' democrático. Em verdade, o Padre Vidigal fez, com seu
talento oratório, que a tribuna sagrada aprimora, sobretudo no dom de comunicabilidade
fácil com qualquer auditório, menos um discurso de partidário político que uma preleção
clara e minuciosa sobre o momento social no mundo e no Brasil. E afez com galhardia e
segurança na análise sociológica, filosófica e psicológica dos acontecimentos.
Tratou larga e profundamente do problema social brasileiro, em combinação com o pro-
blema político, para assinalar; com a autoridade que lhe dá o sacerdócio de Cristo, que as
ideologias que os cristãos repudiam e que procuram insistentemente fazer safra no meio
proletário, só têm conseguido avançar pela incúria e inadvertência da Sociedade esqueci-
da dos princípios cristãos.
Recordando a autoridade infalível das palavras dos Papas, desde Leão XIII a Pio XII,
mostrou como todos eles têm procurado, do alto de uma cátedra que nenhum outra
ensombra no mundo, abrir o espírito humano à compreensão do dever; da fraternidade e
da justiça, único meio de evitar a luta entre os homens. Examinou, à luz do Evangelho e
dos princípios da igreja, a situação do operário, para assinalar que as obrigações da
Sociedade para com ele não se reduzem apenas à remuneração do trabalho, a qual deve
ser sempre justa para garantir-lhe uma existência tranqüila e sem sobressaltos. Porque
ele não é só o braço que produz, mas é espírito, é inteligência e, portanto, tem o direito de
participar da organização da própria sociedade em que vive. Tem direito de opinar e
escolher. Mostrou que aqueles que pretendem repelir a presença do trabalhador; ou
dificultá-la, nos pleitos eleitorais, sob a invocação de maior ou menor cultura, estão, ao
mesmo tempo em que pretendem retroceder às eras em que o trabalhador era escravo,
pressionando o operário para que, repudiado, procure as ideologias que exatamente en-
contram alento na mágoa dos injustiçados e revoltados.
Assim como a paz no mundo só pode resultar da política da boa vizinhança entre as
nações, a tranqüilidade de qualquer país só existirá com a boa vizinhança entre os ho-
mens, com a compreensão das classes, que não são superiores em face do Cristianismo,
mas absolutamente iguais, formadas de criaturas substancialmente divinas, que entretan-
ko, pela contingência do Mundo, se separam entre mais ou menos afortunadas. Esta divi-
são não pode ir ao extremo da negação a determinados grupos sociais da existência que
não é apenas o viver fisicamente, mas com os direitos inerentes ao ser pensante.
Mostrou como é infeliz a atitude política daqueles que no Brasil pretendem menosprezar
as classes trabalhadoras, atrevendo-se mesmo, como se fossem os únicos ungidos de sa-
bedoria, de cultura, classificar os operários como ignorantes e incapazes.
Infeliz atitude, anticristã, anti-humana, antipatriótica, perigosíssima para a tranqüilida-
de do país porque abre fossos na sociedade, incentivando a luta entre as classes.
O que, sobretudo, impressionou a multidão que ouvia o Deputado Padre Vidigal, foi ofato
de, embora membro de um partido político, ter procurado, pela clareza das advertências,
com piedade que não seria do político, mas do sacerdote, mostrar o errado caminho que
estão palmilhando, na hora presente da nossa política, aqueles que insistem em subesti-
mar a opinião das massas trabalhadoras, que constroem a riqueza econômica do país na
dureza de suas atividade, nas cidades e nos campos.

MAIS DEMOCRACIA E MELHOR DEMOCRACIA

Foi um discurso para meditação geral e, notadamente, para a meditação dos adversários
do seu partido, aos quais, evangelicamente, o Padre Vidigal esclareceu sobre os funda-
mentos da mágoa que irão ter depois das eleições de outubro... Como sacerdote, avisou e
aconselhou...

a) José Clemente.

Este artigo foi publicado no Estado de Minas de sexta-feira, 2 de setembro de 1955. José
Clemente é o pseudônimo do jornalista e acadêmico Moacir Andrade.

II

O Jornal, de Montes Claros, em seu número datado de 15 de setembro de 1995, publicou:

FATOS EM FOCO

M.A .5.

Hoje tem espetáculo!... Hoje tem espetáculo!
Era como, antigamente, as companhias de divertimentos públicos convidavam o povo
para as suas apresentações.
Não sabemos se também quanto aos comícios o uso predominava. Mas bem que podia ser
assim. Porque os comícios são, nas mais das vezes, autênticos espetáculos com vedetes e
tudo no bom e no mau sentido em que, comumente, se emprega o vocábulo.
Ainda na semana que passou, assistimos a dois comícios que não nos desmentiram. O do
Sr João Goulart e o do Sr. General Juarez Távora.
Dois bons comícios por sinal. Muita gente; uns seguidores dos candidatos, outros apenas
curiosos; muitos discursos, bons e maus, e uma grande oportunidade, que muita gente
não perdeu, para se fazer demagogia.
Sem dúvida alguma, uma das atrações do comício de Jango era a deputada federal Ivete
Vargas, sobrinha-neta do Presidente Vargas. Havia uma curiosidade geral em torno da
bonita [vete. E não houve decepção. Bonita e simpática, ela mostrou ser também um valor
político. Boa oradora, exprimindo-se com facilidade e desenvoltura, com inteligência e
sobriedade, prendeu a atenção da massa e recebeu merecidos aplausos. Não fez demago-
gia.., como era de esperar..
Outra curiosidade era o Padre Pedro Vidigal, deputado estadual pelo PSD, uma inteligência
fulgurante e orador de méritos indiscutíveis. Tinha-se curiosidade em vê-lo falar em propa-
ganda de um candidato taxado, constantemente, de subversivo e mesmo de ser comunista. E
Padre Pedro, vibrante e destemeroso, falou.., e falou muito bem. Elogiou o Sr João Goulart,
com exagero talvez, e improvisou uma tese acerca do comunismo, afirmando que se Jango,
por atos, por seu anseio e empenho de justiça, é subversivo, 'também oforam o Papa Leão
XIII e o Papa Pio XI e o é Sua Santidade o Papa Pio XII gloriosamente reinante'.
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Ninguém nega ao Dr. Pedro Aleixo os méritos de advogado como poucos e de grande
mestre de direito. Mas tern-se dito, constantemente, "corno politico ele é urn fracasso". Não varnos
a tanto. Crernos que ha os que nasceram para politicos, a estes a politica se adapta; outros não
nascerarn e tern se adaptar a eta. 0 Dr. Pedro Aleixo deve estar no segundo grupo. Não se adaptou,
porém, a polItica e por isso é urn péssimo profissional. Ainda no comIcio da UDN, ete deu provas
disso. Destacado para saudar o Sr. Juarez Távora, ele se lirnitou a atacar o candidato do PSD e
afirmou, entre outras coisas, que o rompimento da barragern da Pampuiha e o recente incêndio da
Frimisa são ou foram urn castigo, a ira de Deus que se voltou contra o antigo governador mineiro
(Juscelino). Demagogia esta que não agradou a muitos... que voltararn para casa decepcionados,
mormente porque conhecem o grau de cuttura do itustre professor.
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Nodia da posse dejuscelino na presidência da RepbIica, eLe oi totogralado pelo Serviço de imprensa da Agenda Nacional junto corn o Vice-Presi den teJoão GoulartL	 e o Marechal Henrique Dufles Teixeira Lott.



Corn João Goulart, \ ice-Presdente da Repdblica, e corn a Deputado José Raimundo, Presidentc do IAPI.



CapItulo 13

RADIOGRAFIA DA UDN

(Discursopronunciado no dia 30 de agosto de 1955, naAssembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais.)

Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Para muitos udenistas a ma!edicência é a mais aplaudida retórica deste século.
So os que dizem ma!, têm fama de fa!ar bern.
Mas, para os homens de born senso, contra a loquacidade dos rnaledicentes, so o si!en-

cio triunfa.
Ca!ando, a vItirna vence.
Realmente, na arte de responder as injdrias dos detratores, o silêncio é a mais eficaz e!o-

qüência.
No meio dos caluniadores que poem particular empenho em desfigurar o próximo, so

quem não responde faz figura.

A VARONIL PACIENCIA DE JUSCELINO

So mesmo são homens os que corn varonil paciência sofrern as sem-razOes daque!es que
os ofendern.

Em 1857, fa!ando num meeting, em Manchester, Cobden disse:

Todo aquele que tiver, como eu, vivido a vidapolItica, ha de ter experimentado a inutilida-
de absoluta de defender-se contra a maledicência. Porque se a esmagamos, ressurgirá,
noutro dia, mais dilatada e vivaz do que nunca.

São palavras de Juscelino:

Por mais que nos esforcemos em desmascarar os intrigantes e maledicentes, eles voltarão
a tona, pois disso vivem, e de mentir e de caluniar e que dependem as suas necessidades
vita is.

Santo Agostinho definiu a paciência como uma virtude corn a qual sofrernos, corn igual
ânirno, os males, para que não desesperemos dos bens.

Outros a definem como urn sofrirnento voluntário de todos os males feitos pela sem-razão
dos que nos são contrários, sofrimento sem ânimo de vinganca.

Corn estas palavras, se distingue a verdadeira paciência do sofrimento daque!e que guarda
a vingança para seu tempo e se charna dissimulação; do sofrimento dos nobres, que desprezam as
injOrias dos vilOes, como indignos das suas iras e se chama magnanimidade; do sofrimento dos que
resistem as injOrias do tempo e padecem os trabaihos e feridas das guerras e se chama constância;
do sofrimento dos agravos que os grandes fazem aos pequenos e humildes e se chama tolerância.

Nas tormentas da ma!edicência, o mais tranquilo e seguro porto é o silêncio.
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É bom que os homens, nesta circunstância, imitem os peixes.
Os peixes são mudos.
Altera-se o mar, empola-se, incha-se, bate as praias e sai dos seus limites naturais. Fervem

as águas, lutam as correntes e roncam as ondas. Aos peixes não interessa nada disso.
E enquanto o mar está bramindo, eles saltam, eles nadam e, agitando as barbatanas, zom-

bam das bravatas deste furioso elemento.
Juscelino faz com habilidade o que os peixes fazem por natureza.
Dir-se-ia que ele, como o peixe na água fria, se sente muito bem com os ataques, e as

injúrias, e as mentiras, e as calúnias, e as bravatas e bravuras de seus furiosos, e iracundos, e
divertidos, e ridículos, e desacreditados adversários, que nenhuma pessoa de bom senso consegue
levar a sério.

A FORTALEZA DE JUSCELINO

Esses ataques e essas injúrias, essas mentiras e essas calúnias e essas bravatas morrem,
sem eco, no meio do povo e constituem uma ótima carta de recomendação para o nosso candidato
a presidência da República, pois revelam uma de suas virtudes prediletas: a fortaleza.

O ato principal da virtude da fortaleza não é o ato de atacar, mas o de suportar, agüentar e
sofrer com paciência.

Juscelino, ante a reedição das velhas agressões, ante o chavão das calúnias esgotadas, deve
achar-se tranqüilo para encolher os ombros com desprezo.

Que desgraça seria a de Juscelino se ele fosse elogiado por essa gente que muda de posi-
ção conforme o vento sopra.

Toda essa metralha tem sido e haverá de ser inútil.
Até hoje não rompeu e não romperá a couraça cívica do nosso povo que, em sua quase

totalidade, em sua esmagadora maioria, está e estará com Juscelino, como com ele esteve, desde
que, nas eleições de 1950, venceu o competidor udenista por mais de 170 mil votos, com a mesma
facilidade com que um campeão venceria um perneta nas corridas a pé. das Olimpíadas.

O ÓDIO É A CÓLERA DOS FRACOS

O ódio é a cólera dos fracos, dos débeis, dos impotentes.
Querer obrigar a um maldizente a que cesse de dizer mal é o mesmo que mandar ao fogo

que não queime, ao espinheiro que não pique e ao vento que não sopre.
Pedir a alguns deputados da UDN que abdiquem da pequenez de suas questões pessoais

quando colidem com os sagrados interesses da Pátria, é pedir o impossível.
Antes desses interesses, está, muitas vezes, a vontade de um partidário, está a pressão

violenta do partidarismo.
Não digo que está o prestígio do partido porque esse prestigio não existe mais, conforme

atestaram as umas de 3 de outubro do ano passado.
Patriotismo é para eles apenas o que não hostiliza os seus preconceitos de facção, aquilo

que se enquadra em suas fórmulas partidárias.
Quem os não segue, quem os não aplaude, quem se lhes não subordina, não é patriota.
Para além dessas fronteiras de barro frágil, não há senão réprobos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Vejamos alguns exemplos que ilustram a nossa afirmação.

A UDN apareceu no cenário político nacional com uns pruridos antifascistas. Foi por isto
que ela combateu, furiosamente, o Estado Novo. Mas, desejando entrar na posse do poder "sem
indagar por que meio e por que forma se alcança uma vitória", digna deste nome, aliou-se ora ao Sr.
Plínio Salgado, ora ao Sr. Luís Carlos Prestes.

Com a ira espumando nos dentes cerrados, ela, em 1945, atirou-se contra o Sr. Getúlio
Vargas, cobrindo-o de insultos e desafiando-lhe a autoridade. Tal a paixão com que o agredia, que
o 29 de outubro daquele ano e dos três anos seguintes foi, no seu calendário, um dia de festa de
primeira classe, dia de festa nacional, parecido, em importância, com o 7 de setembro ou o 15 de
novembro.

Mas os udenistas não festejaram o 29 de outubro de 1949 e deixaram passar, em brancas
nuvens, o 1 de novembro do mesmo ano.

E que nesse ano, como meigos e suaves gatinhos angorás, os udenistas mineiros acaricia-
vam os pés do Sr. Getúlio Vargas e saudavam, nele, o Campeão da Democracia, pois que esperavam
o seu apoio, dele, à candidatura do Brigadeiro à Presidência da República, como também espera-
vam o mesmo apoio para o Sr. Gabriel Passos poder chegar ao governo de Minas.

Contra a candidatura do honrado General Eurico Gaspar Dutra, a UDN atirou-se como um
touro bravio se atira contra um pano vermelho numa tourada; atirou-se com as impudências da
mentira, com o atrevimento que penetrou em zonas que o respeito e a urbanidade fazem normal-
mente intangíveis.

Depois, foi aquilo que vimos. Para tirar o máximo de vantagens do governo Dutra, a UDN
não hesitou em servi-lo com uma lealdade que somente encontra seu símile na lealdade canina.

Convém salientar o seguinte: enquanto nós lutávamos pela vitória de Dutra, a UDN explo-
rava, aqui, a morte de Demócrito, para fins eleitorais, apontando o dutrista Etelvino Lins à execração
pública, condenando-o como réu de assassinato, como algoz dos estudantes, esse mesmo Etelvino
a quem ela, depois, adorou e devotou uma ternura comovedora e consagrou, oficialmente, a sua
vida. Mas, acabou por deixá-lo sem esperança alguma de ser eleito, fato este que o está obrigando
a retirar a sua candidatura à Presidência da República.

Em 1951, os udenistas lançaram mãos de todos os recursos procurando impedir a posse de
Vargas, ora invocando a tese da maioria absoluta, ora instigando, contra ele, as Forças Armadas.
Mas não quiseram impedir que seus líderes em Pernambuco, na Paraíba e na Bahia colaborassem
no governo que foi encerrado na madrugada trágica de 24 de agosto do ano passado.

E tão agradável e boa a sombra do CateteL..

*

Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Quando, em certa ocasião, o impeach;nent esteve na ordem do dia, lá na Câmara dos
Deputados Federais, aconteceu uma coisa gozada e divertida: ao plenário, na hora da votação, não
compareceram alguns udenistas mineiros, que preferiram a estada cômoda nos corredores, longe
da vigilância de destemidos correligionários.

Entre os que não quiseram ficar contra Getúlio Vargas, estava José Bonifácio que, segundo
a afirmação do deputado Dilermando Cruz, não queria comprometer as pessoas da sua família que
participavam ativamente da administração pública: um seu filho dentro do gabinete do Ministro da
Agricultura e um seu irmão no Ministério da Fazenda, junto ao Sr. Osvaldo Aranha.
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O Sr. Getúlio Vargas tinha o dom de amansar certas feras. Sabia como domesticá-las e
prendê-las à sua corrente e cativá-las. E zombar e rir, sozinho, à custa delas.

Gostosa, muito gostosa aquela notícia publicada em vários jornais: pouco antes do dia 24
de agosto, Getúlio Vargas e udenistas mineiros confraternizaram-se numa roda de wiskies, na resi-
dência do Sr. Benjamim Vargas (detestado por eles, em 1945).

Foi numa tarde de domingo Getúlio desceu de um carro de praça, escoltado pelo famoso
Gregório que ficou à porta, aguardando a caça. (A expressão é esta mesmo: aguardando a caça.)

Os mineiros vieram à sorrelfa; cada um de um lado.
José Bonifácio (muito acarinhado por Getúlio), Licurgo Leite, Gabriel Passos, Monteiro

de Castro, Leopoldo Maciel confraternizaram-se numa promessa de colaboração que a todos en-
cantou. Alberto Deodato também compareceu.

Alguns dias após esse encontro, revelado no Diário Carioca pelo jornalista J. E. de Macedo
Soares, que os udenistas do Brasil inteiro já festejaram como o modelo do Homem Livre, a UDN
acusava Getúlio de golpes que ela mesma tramava.

Odilon Braga chegou a apelar às Força Armadas para que depusessem o Presidente Cons-
titucional da República.

Vem a propósito citar, agora, aquelas palavras de um cronista que me parece perfeito
retratista do que aconteceu:

Getúlio queria a paz e a segurança para seu povo.
Provocaram-no de todos os modos para que ele saísse da legalidade, mas ele não saiu.
Quando viu que os outros sairiam, que a Constituição e a ordem legal seriam ofendidas,
ele legitimou a violência com a sua morte e, opondo um dique definitivo com seu próprio
sangue, constitucionalizou a sucessão.

E deixou a chefia do governo a Café Filho a quem os udenistas não deram um voto, ao
menos, em 1950, mas, em compensação, deram ofensas e injúrias e insultos e calúnias à sua pessoa,
durante toda campanha eleitoral, de acordo com a velha técnica adotada contra a candidatura Dutra,
a mesma técnica miserável e infame que está sendo empregada, inutilmente, contra a candidatura
Juscelino,

AMORES DE PERDIÇÃO

Que destino curioso o da UDN Basta que ela se oponha a uma candidatura para esta ficar
bem recomendada ao sufrágio popular e, por conseguinte, à vitória.

A UDN procurou, em vão, arrasar Café, acusando-o de comunista, visando, desta manei-
ra, atrair a má vontade do clero e do eleitorado de católicos para a candidatura que se anunciava
vitoriosa, somente porque atrelada ou afivelada à candidatura de Vargas.

Depois se transformou em cortesã de Café Filho, em sua favorita, em predileta odalisca
que ele levou para o Catete, dando-lhe o governo que o povo nunca desejou ver em suas mãos,
fazendo-a participante de um poder que as urnas livres sempre lhe recusaram.

Que vergonha!
Esta a verdade incontestável: a UDN curvou a sua espinha, numa curvatura de cento e

oitenta graus, diante da vítima de sua cruel e destemperada maledicência.
Subserviente, rendeu suas ridículas e humilhantes homenagens a quem, antes, vilipendiou

e combateu com todas as armas ao alcance de sua impiedosa hostilidade.
E, para cúmulo de suas humilhações, ela caiu nos braços do Sr. Etelvino Lins, num outro

amor de perdição.
Antes, ele era um réprobo. Tornou-se, depois, o bem-amado.

POLÍTICA

Ontem, ele era o condenado que ela arrastava pela rua das amarguras. Depois, ela aureolou
a sua fronte com o diadema de todas as boas qualidades, de todas as virtudes sociais e cívicas.

Há dez anos atrás, ele era o diabo. E, hoje, é o contrário, é um anjo, um democrata sincero,
é o candidato a Salvador da Pátria.	-

E note-se que Etelvino não mudou. E o mesmo.
Pois, quem mudou?

O POVO ALÉRGICO À UDN

Quando é que a UDN fala a verdade?
A verdade é como Deus. E o que é. O que ontem foi verdade, hoje não pode ser argüido de

mentira. E, amanhã, será a mesma verdade.
Não é da natureza da verdade mudar com o tempo. A verdade, se não é duradoura, não é

verdade.
O povo sabe disso. Eis por que volta as costas aos que brincam com ele, aos que pensam

que podem torcer a verdade e desfigurá-la ao seu gosto, à sua vontade, dando-lhe, a ela, a fisionomia
que quiser.

A incoerência de atitudes ainda marca a testa e as nádegas de muitos udenistas que o ódio
desvairou.

Tanta inconstância no procedimento é que faz deles os detestáveis políticos de nossos
dias, políticos dos quais o povo foge, e com razões de sobra.

Convém repetir: patriotismo é, para eles, apenas o que não hostiliza os seus preconceitos
de facção, aquilo que se enquadra em suas fórmulas partidárias.

Quem não os segue, quem os não aplaude, quem se lhes não subordina, não é patriota.

A UDN E JANGO

Sr. Presidente, Srs. Deputados,
No fim do ano passado e no começo deste ano, vimos a UDN desarvorada, ardendo numa

febre de maus desejos, correndo ao Rio Grande do Sul, com o coração batendo em solicitações e
apelos, desejando o convívio de João Goulart.

Várias as abordagens que esse líder trabalhista suportou.
E como as esperanças de um noivado foram alimentadas, Jango era alvo dos elogios de

uns e até das adulações de outros udenistas. E quando, certa vez, chegou ao Rio de Janeiro, foram
sucessivas as visitas que ele recebeu de muitos que lhe mendigavam o apoio eleitoral, valiosíssimo,
para um falado candidato da UDN ao Palácio do Catete.

Bom moço, político inteligente e sagaz, modelo de patriotismo, líder respeitável por causa
de seu grande interesse pela felicidade da República, todas essas cousas bonitas e agradáveis seri-
am ditas a respeito dele se ele se dispusesse a aceitar as propostas da IJDN, propostas que lhe
pareceram indecorosas.

Mas, como as repeliu com dignidade e brio, Jazigo é um perigoso que compromete a esta-
bilidade do regime.

Ele colaborou com seu grande prestígio, no meio dos trabalhadores, para a eleição de
governadores udenistas, como o do Ceará.

Ele foi, exaustivamente, abordado para que apoiasse a candidatura Juarez Távora à Presi-
dência da República.

Qualidades excepcionais para ser o grande eleitor de udenistas, Jango as tem como sem-
pre as teve.

Então, que grande brasileiro é ele!!!
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Mas, quando seus dignos correligionários petebistas, usando de um direito que ninguém
lhes pode negar, indicam o seu nome, dele, para candidato a vice-presidência da República, na
chapa encabeçada por Juscelino, então Jango é um celerado, um criminoso, um perturbador da
ordem, o qual as Forças Armadas devem manter fora da atividade política.

Este é o fato que ninguém pode negar: a UDN pediu o apoio de Jango, adulou Jango,
acarinhou Jango, desejou e quis possuir Jango. E não fez segredo dessa falta de pudor com que,
prostituída, se apresentou diante do povo brasileiro, que achou muito natural esse mau procedimen-
to da UDN, que nunca olha os meios para chegar ao fim.

O PRÍNCIPE DOS ORADORES DA UDN

Sr. Presidente, Srs. Deputados,

A UDN rasteja-se aos pés do povo em cada campanha eleitoral, mendiga-lhe o apoio do
voto, nas vésperas de cada pleito.

Mas quando é derrotada nas urnas, alega que o povo não sabe escolher, esquecida de que
os seus deputados foram eleitos por uma parte do povo, embora insignificante, inexpressiva.

De vez em quando, acusa a grande maioria do povo de analfabeta, querendo, assim, con-
cluir que as eleições, havidas até hoje, são um resultado da fraude, seguindo-se daí que a própria
UDN considera os seus deputados corno filhos da fraude, como filho da fraude foi o Governador
Milton Campos.

Quando a UDN é derrotada nas urnas, não falta quem passe, logo, a considerar o povo, por
motivo dessa derrota, como merecedor da cólera de não sei qual deus, como digno da maldição de
algum mitológico Júpiter Tonante.

Perdendo-se em desvarios mentais, vem logo o profissional das derrotas apontar o povo,
que é alérgico à UDN, como digno da maldição divina, do castigo do céu, como se o verdadeiro
Deus fosse um udenista cheio de recalques e de despeito, fosse um fantoche à mercê dos puxões de
cordéis presos nos dedos dos inimigos rancorosos de Juscelino.

Bufando como foles de uma forja, suando por todos os poros, esgüelando com aquele exage-
ro que lhe alterava a fisionomia, sem contar com o aplauso da sua consciência, Pedro Aleixo falou
naquele comício que, na verdade, foi o simulacro de uma grande parada para mascarar mais uma
derrota garantida, a aparência de uma festa em volta de uma falência, uma comédia representada para
gáudio passageiro dos visitantes, mas com a morte na alma, um esquisito velório alegre e barulhento.

Com sua cólera embochechada e barriguda, fazendo roncas como se o que ele diz fora
algum evangelho, como se os seus perdigotos fossem capazes de arrasar o Corcovado, com sua
luxuriante falta de lógica, Pedro Aleixo, blasfemando, monopolizando Deus, vulgarizando - O,
transformou-O ora no louco e criminoso incêndiário do Frigorífico de Carreira Comprida, ora num
Hércules vagabundo e desordeiro que rombou a represa da Pampulha. (Interessante é que a represa
rompeu-se quando era prefeito da Capital o udenista Renê Giannetti.)

O fogoso e apaixonado príncipe dos oradores da UDN parecia um mancebo mal entrado na
puberdade política. A sua frase não tinha medida nem compasso, não tinha compostura nem alcance.
Não houve, no seu discurso, cousa alguma que atestasse gravidade, inteligência, cultura, autoridade.

Não revelou que é orador, conforme o conceito de Catão: o homem de bem que sabe falar
Foi um fracasso. O monumental discursador fez um monumento de cisco, de lixo.

Agitado pelo torvelinho do fanatismo e das paixões que Cícero definiu como perturbationes
mentis (perturbações da alma), envenenado pelo tóxico da demagogia, o maior orador político do
Brasil de hoje (?), o professor entre todos os da fama, famosíssimo (?), o jurista (?) que ainda não
conseguiu substituir .o ódio pela Justiça nem a intolerância pela eqüidade, o doutor cuja fogosidade

e cujo humor (ou mau humor) têm sido cantados em prosa e em versos, perdeu uma boa oportuni-
dade de ficar calado.

Bem que ele poderia mostrar ao grave Juarez e ao divertido Jânio Quadros, ao jovem Moura
Andrade e à platéia desejosa de presenciar um belo espetáculo de civismo e de educação política, que
sabe brandir os dardos do espírito, que é homem de opulenta provisão mental e não um injusto agressor
que atira, a esmo, palavras grávidas de injúrias e de mentiras contra o adversário digno que não perde
tempo em agredir a quem quer que seja, poderia mostrar que aprendeu a lição de Amiel: para julgar,
basta leviandade e insensatez. Para julgar bem, é necessário muito bom senso e reflexão.

Mas preferiu ser injusto e cruel, fazendo chicana com a Lei Divina, fundamentando, de
maneira condenável e condenada, seu mau e censurável procedimento sobre os mandamentos do
amor a Deus e do amor ao próximo, que é todo o homem semelhante a nós, conforme disse Santo
Agostinho: Proximus hominis, omnis hoino.

Esqueceu-se de que a injustiça e a crueldade nunca produziram senão vergonha e ruína.
Vergonha em quem as faz. E ruína em quem as pratica.

Sob a influência do vinho mau do ódio, com a alma ensopada nessa embriaguês que se
bebe na lia das paixões más, diminuído no conceito do povo, foi ele quem saiu e não Juscelino.
Juscelino saiu glorificado, como glorificada saiu ajustiça eleitoral que ele apedrejou e acusou dejá
estar preparando a fraude para as próximas eleições.

Essa gente da UDN ficou doida. Juarez acusa ferroviários de ladrões e Pedro Aleixo acusa
a Justiça Eleitoral de desonesta.

Assim como há elogios que são verdadeiros insultos, também há insultos que são grandes
elogios.

Os agravos, as calúnias têm um papel de glorificação nos triunfos. Nas histórias sobre
vidas dos Santos, os vilipêndios da perseguição formam a coroa dos mártires.

Somente é digno do nome de homem quem não sabe vergar-se debaixo do peso das afrontas.
Cheio de ressentimentos, Pedro Aleixo, em seu péssimo discurso, somente conseguiu provar

que ainda há cérebros que estão oxidados e que, dentro de algumas cabeças, ainda há quinquilharia reles.
Imagino a tristeza em que deveriam ter ficado seus moderados correligionários e seus

amigos, os seus alunos e os seus fãs pelo fato de não haverem reconhecido, no orador do comício de
propaganda da condidatura de Juarez Távora, aquele titã da tribuna, o qual, segundo se afirma por
aí, possui todos os diplomas do Conservatório da Eloqüência, aquele mestre incomparável (?),
aquele católico praticante que devia dar testemunho da verdade que é um dos nomes de Deus: Ego
sum ventas.

Ele deu a idéia de que era um anão da inteligência, contra Juscelino, espremendo a impo-
tência do ódio estulto, em pérfidos esguichos de venenos, sem força na inveja e sem elevação no
insulto.

A quem não tem conquistado vitória alguma nos prélios eleitorais, como estranhar que a
Juscelino não permita tenha tantas!!!

Língua e dentes dardejando nos ares, cuspindo bobagens, ele não conseguiu atingir a meta
desejada, pois não há retórica que destrua a verdade.

Não me parece inoportuno, citar, agora, aquelas palavras de Rui:

Na política brasileira, avulta, há muito tempo, a insigne classe dos insultadores, cuja
função política se reduz, exclusivamente, ao oficio de insultar

São os magarefes de certa espécie de açougues, onde se corta, na honra das almas inde-
pendentes, na fama dos homens responsáveis, no merecimento dos espíritos úteis, nos
serviços dos cidadões moderados, o bife sangrento para o estômago da democracia feroz.
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Essa divindade alucinada, antípoda da democracia liberal e culta, disciplinada e huma-
na, progressista e capaz, vive deglutindo, majestosamente, a carniça que lhe chacina a
sua matilha de hienas.
O furor difamatório, a vesânia vituperativa, a protérvia de enxovalhar os adversários
mais limpos com os aleives mais torpes constituem a sua eloqüência, a sua probidade, o
seu patriotismo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados,

É tão profunda a raiz da língua, que por meio de uma veia chega a língua à correspondên-
cia com o coração.

Enquanto o coração está em paz, nenhum mal faz a língua.
Mas logo que se perturba a paz do coração, sai a língua em campo. E a vitória que conquis-

ta é ruína, pois o troféu é a fama do agredido e, com este escandaloso troféu, destrói a caridade.
Não responderemos a Pedro Aleixo. Ele se colocou muito baixo, ficou na horizontal. E

nós não descemos e nem desceremos até o lugar de sua predileção. Ele nos merece é dó.
Em Roma, Pasquim era uma estátua desmembrada e carcomida a que os críticos da Corte

pregavam e atribuíam as suas sátiras.
Querendo o Papa Adriano VI que se atirasse ao Tibre a estátua de Pasquim, perpétuo

pregoeiro de todas as maledicências, advertiu um discreto que se deitasse Pasquim às águas, ele se
converteria em rã e faria mais ruído no rio do que no Paço.

E o mesmo remédio com que queria atalhar uma detração seria causa de outras maiores
detrações.

Não responderemos a Pedro Aleixo.
E nem Juscelino responderá, porque não guarda rancores do que tem sofrido, das injusti-

ças e ofensas que tem suportado.
As calúnias e as mentiras, as injúrias e as maledicências de que tem sido alvo são um

auspicioso sinal de que Deus o considera apto a suportar as mais rudes provações.
Só mesmo as almas perdidas em Deus podem suportar a difamação sem ressentimento ou

amargor.
Estou certo, certíssimo, de que se algum dia (e os udenistas que já beberam tantas águas

que antes haviam condenado e não poderão dizer que desta água não beberão) Pedro Aleixo, o
compadre e adversário impiedoso e cruel, bater às portas de Juscelino, seja no Catete ou na casa
particular de sua residência, haverá de verificar que eu estou dizendo a verdade.

A UDN E JUAREZ TÁVORÂ

A UD N é a UDN, e Juarez Távora é um dos seus deuses, um dos seus profetas.
Mas Juarez percebeu que a UDN, não querendo carregar pedras, estava querendo que as

baionetas lhe abrissem caminho para o Catete.
E ele que já fez quatro revoluções, que já conheceu a cadeia e os sacrifícios decorrentes da

sua atitude, chegou a afirmar, gritando e esmurrando uma mesa:

Ninguém gozará posições através deste velho soldado que não se prestará para instru-
mento de novo golpe de Estado.
Se vier o golpe, estarei do outro lado e com os mesmos ideais e com a mesma flama do tenente
revolucionário de 22. Os destinos do Brasil não podem mais ser modelados à espada.
Não me interessa nem interessa ao povo uma solução extralegal.
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Por causa dessas verdades que a UDN não gostou de ouvir, pois o seu reino é o da mentira
e é o da calúnia, Juarez caiu do pedestal em que os exploradores do seu nome e da sua fama o
haviam colocado. Chegou a ser tido na conta de doido pelos que, antes, o admiravam.

O herói de ontem passou a ser olhado como o encabulado que se presta a uma reles mano-
bra de demagogos e aventureiros sem escrúpulos.

Se folhearmos o órgão oficial da UDN, a divertida Tribuna da Imprensa, vamos encontrar,
em certo número dela, essas carinhosas palavras, dignas da repulsa de todos os juscelinistas, poiso
adversário, para nós, sempre foi digno de respeito:

O PIOR CANDIDATO

Por que Juarez é o pior dos candidatos que se poderia encontrar? Ele é, antes de tudo,
uma negativa de si mesmo. Sim, usemos o chavão, ele foi urna esperança da Pátria. Du-
rante muitos, muitos anos, como uma reserva e como uma esperança, construiu, sobria-
mente, o seu nome, alicerçou sua cultura no estudo dos problemas, fez-se arauto de opi-
niões, pontos de vista, conclusões que serviam ao Brasil. Pela infecção da mosca azul,
renegou, porém, tudo isto.
Ele era sóbrio, ficou difuso; era equilibrado, virou demagogo; era um homem de soluções
assentadas, meditadas, passou a ser um orador populista, de comícios com soluções en-
contradas na hora, somente para satisfazer a assistência e atender à cabala. Virou de pé
para cabeça suas conclusões sobre petróleo: isto poderia dar votos. Avoado, como um
pássaro doido, quer vender os edifícios públicos para custear a mudança da capital. E
quando lhe falam em posse de eleitos, tortuoso, sibilino como qualquer outro, vulgar e
eleitoralista, faz uma distinção impossível entre legal e legítimo, como se fosse um deus,
capaz, pela sua força divina, de legalizar o legítimo apenas pela manifestação de sua
vontade.
Entregou-se, com a passividade de um urso de circo amarrado pelas ventas, ao que pode
haver de pior na política brasileira. Primeiro, aos partidos predatórios, sem princípios,
sem finalidade, apenas com muito individualismo, como oPDC, que faz caça ilegal, fora
da estação e das vistas da polícia, nos campos alheios. Juarez entregou-se a ele.
Depois aliou-se aos socialistas, num acordo já condenado pela voz da igreja, que também
é sua através da palavra do Arcebispo de Porto Alegre. E também cortejou, com muita
insistência, o voto dos comunistas, sendo católico.
Diz, para isto, que os comunistas também são filhos de Deus, no que, aliás, discorda de
sua própria religião, que os considera, como transviados da doutrina, filhos do diabo.
A sua última ignomínia como candidato, foi entregar-se a Jânio, agora, por direito de
conquista, dono do urso. Fez-se, assim, candidato da barganha, da sórdida, suja, repelente
barganha que quase ofez tocar fogo na casa, quando conhecida. Passado o nojo inicial, é
candidato da barganha. Jânio, no acordo sujo, recebera o prêmio combinado e, agora,
paga o preço assentado, coordenando Juarez.
É  pior de todos os candidatos, porque foi o único, de todos eles, que mentiu a si mesmo,
a seu passado, à sua palavra, e vem mentindo sempre. Exigiu, como chefe militar, que um
candidato apresentasse, antes das eleições, base parlamentar para determinadas refor-
mas, e ele mesmo se lançou sem realizar, antes, a condição que exigira. Pior ainda: sabe
e proclama que não terá base parlamentar nem mesmo depois de eleito, se vier a sê-lo,
para desgraça do Brasil.
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Um governo novo é um programa com promessa de realização em prazo deterniinado.
Para isto, precisa de leis novas, que só consegue através de uma maioria parlamentar ou
de decretos-lei, dissolvido o Congresso, revogado o regime. Como governará Juarez, can-
didato de pequenos partidos sem bancada, e de Jânio, que é uma agressiva lança contra
os partidos? Como realizará, no governo, suas cerebrinas promessas de candidato, se
não tem, nem pode ter base parlamentar para fazer as leis necessárias?
Apelará para o suborno dos parlamentares ou para decretos-lei, morto o regime.
Ele é, como candidato, o maior perigo para a democracia brasileira, esta plantinha cada
vez mais tenra. Porque é, em potencial, um ditador perfeito, certo que está de ser messias,
homem providencial.
Está absolutamente convencido de que é um homem do destino. Quando Deus se esquece
de livrar os povos dos 'homem do destino', o que lhes manda é o pior dos castigos, a
escravidão, a liberdade morta, os regimes unipessoais.
Sem compromissos com partidos, agremiações, grupos, dás, compromissado apenas com
suas exaltadas idéias, juarez é o maior perigo para o Brasil, porque se julga o 'homem do
destino'.

Nós, pessedistas acostumados que estamos a fazer política sem difamações, respeitando
os nossos adversários, nós condenamos, reprovamos essas palavras publicadas pelo órgão oficial
daUDN.

A UDN E O GOLPE

Antes de Getúlio morrer, a UDN monopolizava todas as iniciativas contra o golpe. Escre-
via contra o golpe. Falava contra o golpe. Lutava, com a fúria espumando no canto da boca, contra
o golpe.

• golpe era o assunto da sua predileção.
• combate ao golpe que nunca esteve na cogitação de Vargas, como nunca esteve na

cogitação de Dutra, que demonstrou, de modo definitivo, a sua fidelidade à Constituição... o com-
bate ao golpe era, para a UDN, o único atestado de que ela vivia.

Veio o 24 de agosto. E Getúlio, morrendo, matou a União Democrática Nacional. Tirou-
lhe o sustento de que vivia.

Tomando-se golpista, preferindo a companhia de soldados que ainda não têm nojo dela, a
UDN viveu muito tempo acenando para as baionetas.

E, numa volúpia doentia, chegou ao cúmulo de justificar a ditadura, em nome do bem
coletivo, esquecida de que, no regime social e econômico em que vivemos, o pior presidente da
República é muito melhor do que o melhor dos ditadores.

Como escreveu, há poucos dias, Alceu de Amoroso Lima: a pior das legalidades ainda é
superior à mais ilusória das ditaduras, seja a ditadura de uma pessoa, seja de um triunvirato ou de
uma classe militar ou civil.

LA DONA ÈMOBILE

Chesterton, em seu importante livro Ortodoxia, escreveu: É sempre fácil ir com os tempos,
o difícil é conservar a própria personalidade.

Como se ajustam bem à UDN estas palavras do grande pensador inglês. Elas até parecem
encomendadas, sob medida.

A UDN não conhece a constância e nem a lealdade. Ela é, na verdade, móvel como a
pluma que flutua no ar. A cada instante, muda de pensamento e de lugar, como aquela mulher que
a música de Verdi vulgarizou.

La dona è mobile
Qual piuma aí vento
Muta d'acento
e de pensiero.

E assim como, em certo momento, adorou Etelvino, com a ternura de uma namorada que
a paixão desorientou, assim como viveu agarrada ao Sr. Café Filho, dando a entender que queria
tudo dele, não deverá ser surpresa, para nós, se num futuro muito próximo, formos encontrar a
UDN peregrinando a São Borja, andando de bonde com João Goulart, recomeçando aquele namo-
ro indecente como PTB, do qual já falou Carlos Lacerda.

• pior ela já fez.
• seu intérprete, o seu guia, o seu mentor Carlos Lacerda, certa vez exclamou que se tivesse

de cumprimentar o Sr. Etelvino Lins, haveria de usar uma pinça, para não sujar as suas mãos.
E, entretanto, depois, vivia batendo palmas ao nome e à candidatura do mesmo Etelvino, e

por aí andou transformado em camelô de tal candidatura e panegirista-mor do ex-governador de
Pernambuco, cuja personalidade ele emporcalhou com sua nojenta diarréia verbal.

A UDN é mesmo móvel como a pluma que flutua no ar. Primeiro, procurou uma fórmula
de união nacional, como se a União Nacional pudesse nascer de sentimentos de violência, de bru-
talidade, de imposição, os quais, na ausência de razões justas, subsistem pelo rancor imperativo.

Não se forma uma união do País comprimindo e insultando os adversários ou procurando
amedrontá-los, cavando fossos e não ouvindo a defesa.

Se já não é unida, nem é democrática e nem é mais nacional, se não conseguiu colocar
todos os seus correligionários nem ao lado de Etelvino nem ao lado de Juarez, como poderia ter a
UDN qualquer autoridade para falar em União Nacional?

Se essa União Nacional pudesse ser feita, como notou muito bem Gustavo Corção, haveria
eleições sem haver eleições. Haveria um 3 de outubro com filas, envelopes, mesas, umas etc., sem
o risco da escolha popular.

Depois, os nossos adversários recorreram à ameaça da intervenção militar.
Os mesmos líderes que, durante anos, combateram o regime fundado no golpe, sustentado

pela ausência de eleições, passaram a querer um golpe que os protegesse das eleições.
Diziam-se libertadores do povo, mas logo tiveram medo do povo libertado.
Escreveu Corção que esses líderes receiam que o voto esvazie as barrigas.
Em 1945, roubaram das gavetas dos arquivos do pensamento inglês ou do pedestal da

estátua de Lincoln aquela legenda: O preço da liberdade é a eterna vigilância. Mas, hoje, já não
sabem mais qual é mesmo o preço da liberdade.

Depois, os udenistas entraram a manipular combinações, arranjos e permutações, a fim de
canalizar, de domesticar as energias liberadas nos átomos do corpo político.

Então, o Brigadeiro, por conta própria, pensou em lançar a candidatura Canrobert, à
qual a UDN de São Paulo fez objeções e a UDN de Minas opôs resistência, por intermédio de
Afonso Arinos.

E esta nova tentativa unionista produziu aquele melancólico resultado: a candidatura
Etelvino Lins, a qual era o que de mais contrário havia ao espírito da pregação udenista e que, por
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isso mesmo, durou o tempo necessário para ser abandonada por aqueles mesmos que a esposaram
com promessas de não a abandonarem, nunca.

Com a irrupção da candidatura Juarez, reapareceu a manobra, a intenção de levantai di-
ques que retenham a vontade popular.

Surgiu, então, a tese da maioria absoluta, nas eleições diretas para presidente da República,
e, no caso de não ser atingida essa maioria, ficaria o Congresso com o direito de escolher o Presidente.

Era um golpe branco que a UDN tramava, pois o atual Congresso não recebeu, do povo,
delegação para eleger o Presidente da República.

Seria um retrocesso político tendente a distanciar ainda mais o povo da superestrutura
governamental.

O pleito passaria da rua para os corredores da Câmara, e o presidente escolhido, como já
observou o juarezista Corção, seria infalivelmente pior do que o vencedor por maioria relativa, nas
eleições populares.

Depois, nossos pândegos adversários, sempre devotados à mentira e à calúnia, levantaram
contra Juscelino um clamor barulhento, acusando-o de haver feito um acordo secreto com o Partido
Comunista, de haver estabelecido corri Bulgannin um acordo, um pacto secreto, uma espécie de
eixo Belo Horizonte - Moscou, muito mais perigoso para a humanidade do que aquele outro Berlim
- Moscou que, a certa altura da última Grande Guerra, Hitler e Stalin firmaram.

E visível, é notória a intenção de, inutilmente, procurar incompatibilizar o nosso candida-
to com o clero, com os católicos

Patifaria maior não pode e nem poderá existir.
Tal acordo somente existe é nas cabeças levianas de certos udenistas que desejam, em vão,

passar por zelosos guardas da democracia quando, na verdade, querem é botar fogo no Brasil.
Que processo baixo e miserável é este de fazer tão indecente política!
E o que já afirmei: a UDN não olha os meios para chegar aos fins.
O povo já examinou e julgou esses dois processos de fazer política: o da UDN e o nosso.
Enquanto, em nossas campanhas eleitorais nós preocupamos exclusivamente com os nos-

sos candidatos (e se nos lembramos dos candidatos da UDN, do PRP e do PSP é para elogiá-los), a
UDN, aqui nesta Assembléia, nem cogita da existência do seu candidato. E, nos comícios que
organiza, vive xingando Juscelino, como se Juarez não tivesse qualidades que o habilitassem a ser
apresentado à consideração do povo mineiro.

Assim é no presente, como assim foi no passado.
Vem a calhar esse artigozinho que o órgão oficial dos udenistas, a Tribuna da Imprensa,

publicou, há poucos dias:

O CALVÁRIO UDENISTA

A UDN vive nesta hora o maior drama de todos os dez anos de sua existência.
Ela possuía um candidato natural e lógico: o general Juarez Távora. Mas ele não a quis e
afogou nos braços do Sr Etelvino Lins que, com a sua desistência, deixou-a órfã. A UDN
teve de voltar; então, para o general Juarez. Mas já, agora, a reboque, sem eM e sem
entusiasmo.
Tem perdido ultimamente todas as batalhas em que se meteu. E ainda, há poucos dias,

perdeu aparada da cédula oficial por]] votos.., enquanto 23 dos seus deputados deixa-
ram de comparecer à Câmara. No caso da cédula única, nem é bom falar: Alkmim brin-
cou com ela, como o gato brinca com o rato.
O calvário udenista é doloroso e triste.

Nas duas eleições anteriores, ela, pelo menos, teve candidato. Nesta, nem isto. Parece até
que, em demanda do Gólgota,foram abandonados todos os cireneus que podiam ajudá-la
a carregar sua cruz...

A UDN E OS COMUNISTAS

Nunca nos preocupamos com a UDN, quando ela vivia de mãos dadas com o Partido
Comunista.

O Brigadeiro desejou e mendigou o apoio dos comunistas em 1945, antes de ser lançada a
candidatura Fiuza.

E nós não exploramos isto, a favor da candidatura Dutra.
Mílton Campos mendigou e recebeu o apoio dos comunista em 1947 e, até às vésperas das

eleições, os udenistas ainda acusavam Bias Fortes de comunista, de candidato dos comunistas.
Antônio Vasconcelos, candidato da UDN a prefeito de Belo Horizonte, recebeu o apoio do

Partido Comunista que obteve, em pagamento, o dinheiro dos udenistas, segundo está escrito num
documento assinado por José Monteiro de Castro.

A UDN já almoçou, já jantou, já dormiu e já produziu frutos com o Partido Comunista.
E nós não exploramos estas misérias. Nunca as exploramos.
Se fossemos adotar a impressionante lógica do deputado Mílton Sales, o Partido Comu-

nista não podia, em hipótese alguma, sem que houvesse qualquer compensação, apoiar essas candi-
daturas (cf. Diário da Assembléia - 311811955, página 5, última coluna).

Seja dito de passagem que a UDN foi muito atrevida, ousada, quando, em 1947, às véspe-
ras da eleição, já tendo ciência e consciência de que os comunistas iam mesmo votar, como vota-
ram, em Milton Campos, entretanto gritava e buzinava, por todos os cantos do Estado, que Bias
Fortes era comunista e receberia os votos dos comunistas.

A UDN usou e abusou da falada piedade religiosa e da comentada dignidade de caráter de
dois católicos para que fossem passados, aos padres vigários das paróquias mineiras, telegramas
mentirosos e contendo calúnia contra o candidato pessedista a governador do Estado".

Eis o texto do telegrama circular:

Visando lançar confusão meio católico Partido Comunista anunciou adesão frita candi-
datura Mílton Campos, mas na verdade apóia secretamente Bias Fortes. Dr. Mílton Cam-
pos mantém integral fidelidade sentimento cristão povo mineiro tendo repudiado publica-
mente apoio dos comunistas o que significa expressiva vitória eternos princípios igreja
Católica. Nada passa de uma desleal, impatriótica e grosseira manobra política. Pedimos
suas preces vitória coligação democrática.
Respeitosas saudações.

a) Antônio Vasconcelos - Presidente do Partido Democrata Cristão.
Francisco Sousa Lima - Secretário-Geral-

Para os que odeiam essa coligação PSD-PTB e detestam o Sr. João Goulart, todas as
mentiras, todas as calúnias e injúrias que pesarem sobre o grande líder trabalhista serão apreciadas
como bonitas verdades.

Certos indivíduos não sabem por que a natureza lhes deu duas orelhas.
A concluir pelo seu péssimo modo de proceder, no passado, fazendo da mentira o seu pão

de cada dia, não deverá ser surpresa, para o povo mineiro, se os comunistas, amanhã, resolverem a
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apoiar a candidatura do grande brasileiro Juarez Távora que já declarou à imprensa: Não tenho o
direito de recusar que os comunistas votem em mim.

Ia-me passando dizê-lo: se os comunistas houvessem resolvido a apoiar a candidatura
Juarez, nós, juscelinistas, jamais censuraríamos Juarez. E, se o candidato udenista ainda conseguir
o apoio dos comunistas, nós não acharemos que ficarão comprometidas as instituições democráti-
cas. Há muito tempo, Carlos Lacerda vem gritando que a candidatura Juarez tem as suas origens em
Moscou. No entanto, isto, para nós, não tem importância alguma.

Já que os udenistas acham que os comunistas constituem realmente um perigo para a
Nação, desejaria fazer-lhes, aos udenistas, estas perguntas:

1. Que é mesmo que a UDN já fez para combater o comunismo no Brasil?
2. Nas Assembléias Legislativas dos Estados e na Câmara dos Deputados Federais, a UDN

não colocou qualquer comunista, em tempo algum, como eleito por sua legenda?
3. Não há, na UDN, comunistas de peito aberto ou covardemente disfarçados de democra-

tas ou de socialistas?

Não adianta querer qualquer udenista explorar, para fins eleitorais, o manifesto dos co-
munistas.

Se eleitores comunistas, que já votaram em Milton Campos e em Antônio Vasconcelos,
votarem, dia 3 de outubro, em Juscelino e Jango, será porque ambos, através de pronunciamentos
públicos, já se declararam dispostos a lutar contra o golpe, em defesa da Constituição e das liber-
dades democráticas e pela melhoria das condições de vida do povo; será porque, como todos nós
achamos, eles também dizem e afirmam que a vitória das candidaturas Kubitschek-Goulart será a
derrota dos golpistas, dará um novo impulso às forças democráticas e patrióticas e poderá deter-
minar importante modificação na correlação de forças políticas, favoráveis à democracia, à paz, à
independência e ao progresso do Brasil?

JUSCELINO E JANGO SÃO CONTRA O COMUNISMO

Os udenistas bem sabem que, ao darem o seu apoio a Mílton Campos, em 1947, os comunis-
tas não lhe pediram, em retribuição, coisa alguma que atentasse contra as instituições democráticas.

O mesmo está acontecendo com Juscelino.
Se, realmente, eles derem os seus votos ao nosso digníssimo candidato a Presidência da

República, já sabem, de antemão, que por sua formação católica, por seu patriotismo, por sua ação
política, Juscelino é anticomunista, como podem atestar, mais do que nós, todos os arcebispos e
bispos de Minas Gerais.

E se os udenistas, que acusam a Juscelino de haver feito um acordo secreto com o Partido
Comunista, são homens de verdade, então que acudam, sem demora, ao desafio que ele já lhes
lançou, a todos, pela imprensa, pois o onus probandi cabe é a quem acusa. Quem alega, prova.
Alegar sem provar é o mesmo que nada alegar.

DESAFIO

Ao regressar do Rio Grande do Sul, onde me achava no prosseguimento da campanha
eleitoral, encontro a notícia lançada pelos meus inimigos políticos a respeito de um su-
posto documento secreto de acordo com o Partido Comunista. Disponho-me a cortar mais
uma vez, pela raiz, a intriga, a calúnia e a má-fé dos meus adversários. Quem ser claro,
breve e decisivo nesta declaração que faço para colocar a questão, definitivamente, pe-
rante o julgamento do povo brasileiro.
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Solenemente - na consciência de quem realiza um ato de suprema responsabilidade ao
mesmo tempo para mim e para os meus adversários - lanço um desafio para que se apre-
sente, para que se publique, para que se divulgue esse tão falado documento comprovador
de um acordo secreto com o Partido Comunista que esteja assinado por mim ou por quem
quer que seja com autorização minha. Faço este desafio com firmeza e segurança, para
esclarecer de uma vez por todas essa intriga de bastidores, já agora insidiosamente lançada
até na tribuna do Senado da República e na Câmara dos Deputados.

DOCUMENTO INEXISTENTE

Sei bem que esse suposto documento não existe, mas aguardo resposta ao meu desafio.
Estou certo de que essa calúnia de um documento de acordo secreto com os comunistas
apenas faz parte de um plano dos meus inimigos, com dois objetivos: o primeiro, no terre-
no eleitoral, visando incompatibilizar-me com os eleitores não-comunistas, no desespero
contra uma vitória nas umas, que já sentem evidente e que não me poderão arrebatar; o
segundo, no terreno das manobras inconfessáveis, visando à criação de um ambiente
propício a atentados contra o regime, o que não conseguirão nunca em face dessa fortale-
za da consciência civil e militar da Nação em que se apóia hoje a causa da legalidade e do
nosso sistema democrático. Agora mesmo, em todo o Rio Grande do Sul, vi e senti a
extraordinária vibração do povo gaúcho em torno da minha candidatura, porque ela sim-
boliza o nobre e generoso anseio desse povo pela manutenção do regime livre das institui-
ções íntegras, da Constituição intocada e inviolável. E vi e senti esse mesmo estado de
espírito em todos os Estados e cidades do Brasil como a verdadeira e indomável atitude
do povo brasileiro em face das eleições de 3 de outubro.

NÃO TEM SEGREDOS

Vamos romnper, então, essa atmosfera de sombras, de insinuações veladas e de meras afir-
mações. Vamos esclarecer, de uma vez por todas, o caso desse suposto documento secreto,
à luz do dia, na mais ampla publicidade, perante o povo brasileiro que nos irá julgar a
todos nas urnas. Não tenho nada a esconder Não tenho nada a ocultar Não tenho nada
fechado em conciliábulos ou papéis secretos. E é por isso que de todas as campanhas de
intrigas, calúnias e mentiras - umas sobre as outras lançadas em dez meses de candidato
à Presidência da República -, só tenho saído de cabeça erguida e cada vez mais prestigiado
pelo povo brasileiro, a cujo serviço me encontro nesta causa, fiel às leis do meu País e à
lei moral da consciência dos homens de bem.

A UDN É UMA BLAGUE, UMA PILHÉRIA, UM BLEFE

Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Depois, o golpe começou a ser tramado, de novo. E a cédula oficial foi o cavalo de batalha
que penetrou no meio de certos militares que mergulharam a Nação na intranqüilidade e na angús-
tia, durante este mês de agosto. O que há de mais grave no golpismo é que não se trata de uma
simples leviandade udenista, mas de uma criminosa temeridade, porque a menor tentativa de sub-
verter o regime acarretará, fatalmente, a guerra civil.

Não há ninguém, absolutamente ninguém, dentro das Classes Armadas, com forças sufici-
entes para levantá-las contra as instituições.
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Por outro lado, não há força capaz de evitar a explosão da cólera popular; através do
Brasil, se a minoria golpista fechar ao povo o caminho das umas (Danton Jobim. Diário Carioca
de 28 de agosto de 1955).

Depois de chegar a um acordo a respeito da cédula, com o PSD e com o Tribunal Superior
Eleitoral, a UDN, sempre querendo a confusão e que não haja eleições, resolveu a não manter os
compromissos assumidos por seu líder Afonso Arinos.

Amanhã, será capaz de apelar para a maioria absoluta, outra vez, tentando, em vão, tudo
ao alcance de sua falta de patriotismo, para impedir que eleições se realizem no dia 3 de outubro.

Depois, explorará, mais uma vez, a tese do parlamentarismo.
E quando Juscelino for eleito, a UDN voltará a rondar os quartéis, numa nova tentativa

para ver se conseguirá convencer generais e coronéis a desembainharem a espada para assim abrir
o caminho a uma ditadura pretensiosamente moralizante.

E a conjuração dos vencidos continuará, na inútil expectativa de anular o veredicto das
umas, de impedir a posse de Juscelino na presidência da República. E a conjuração dos vencidos
continuará visando a deposição da autoridade constituída.

A UDN é uma grande blague, é uma deliciosa pilhéria. Foi a maior peça pregada, até hoje,
a certa parte do eleitorado brasileiro.

E um autêntico bluff.
Píndaro advertiu ao hierônica dos Píticos: Contente-se com o que é e não suba com os

olhos aonde não alcançar com a mão

A MALEDICÊNCIA É O OXIGÊNIO DA UDN

Sr. Presidente, Srs. Deputados,

É natural que não podendo vencer Juscelino, alguns udenistas apelem para o insulto que,
na maioria dos casos, é a revelação da mais esclerótica fraqueza.

A expressão do seu espírito tem de ser a do protesto. A atitude espontânea do seu corpo
tem de ser a do assalto à baioneta. As suas figuras de retóricas preferidas são a invectiva e o insulto.
A maledicência é o seu oxigênio. O ataque pessoal é, para eles, uma festa.

E natural que a oposição sinta como ferroada cada triunfo que Juscelino conquista.
Realmente foi de doer aquele obtido no último pleito.
Enquanto os partidos que apóiam a sua política elegeram 400 e tantos prefeitos (sendo 258

do PSD) a UDN, sozinha, fez 54.
De 1.500 e tantos mil votos apurados, nas eleições municipais, a UDN conseguiu apenas

170 e tantos mil, isto é: menos de 12% do total.
Essa vitória eloqüente e impressionante é a prova de que o povo fiscalizou os passos e os

trabalhos de Juscelino, no governo do Estado.
E, aqui na terra, juiz último do bom exercício da autoridade, o povo mineiro aplaudiu

Juscelino através de quase 90% do seu eleitorado.
O triunfo de sua política que traçou um novo rumo aos destinos de Minas é um fato con-

cludente que não admite dúvidas nem pontos de interrogação ou de admiração.

JUSCELINO, CAMPEÃO DO BEM COMUM

Só quem for cego, quem negar a realidade dos fatos, quem tiver apagadas, no cérebro, as
primeiras letras da razão e da Justiça, não reconhecerá o esforço formidável realizado por esse

homem que é, hoje, apontado, no Brasil inteiro, como um dos maiores administradores da coisa
públicas entre nós, neste século.

Esta é uma verdade sinistra, feia e dolorosa para os que lhe são contrários.
Nós a proclamamos.
Os udenistas a murmuram. E se a escondem, ou por dolo, ou por constrangimento, ou

porque não querem dar a mão à palmatória, no fundo d'alma cada um deles a reconhece.
Se a negam é porque deturparam o sentido da oposição. Acham que o papel da oposição

consiste em negar, em negar sempre.
Vem a propósito recordar aqui aquela história que o Correio da Manhã contou em seu

número do dia 11 de março de 1954:

Um desses deputados udenistas useiros e vezeiros na negação da obra do Governador
Juscelino Kubitschek aconselhara, recentemente, a um seu amigo íntimo que economizas-
se em Minas.
E sabem porquê? Porque, dizia ele, Belo Horizonte, dentro de pouco tempo, seria a maior
cidade do Brasil. O Estado estava sendo cortado de estradas, as indústrias já brotavam
por toda pane à espera da energia a bom preço proveniente das usinas que estavam sendo
construídas.
Enfim, o homem descreveu Minas como um futuro paraíso. Mas tudo isso em segredo,
porque sendo oposição teria que negar; mais tarde, a verdade.

Não estranhamos que a oposição, não podendo vencer Juscelino, apele para a diatribe
sórdida, pensando que, dessa maneira, ilude o povo, conquista as simpatias do povo.

No seu tempo, dele, Erasmo dizia: Mundus vult decipi - O povo quer ser enganado, prefe-
re ser alimentado mais de ilusões que de verdades.

Hoje, não é mais assim.
Na plena posse dos seus direitos, conhecendo suas reais necessidades, o povo já não quer

ser iludido.
O povo sabe que o bem comum não é o bem de um partido político, não é a soma de bens

particulares, nem uma coalizão de egoísmos.
E o povo caminha para o lado daqueles que promovem a felicidade dele. E o povo caminha

para o lado daqueles que fazem política como arte ou como ciência de promover o bem comum,
que o Papa Leão XIII definiu como o princípio criador e o elemento conservador da sociedade
humana.

De Cipião, o Africano, se escreveu que jamais saía de casa que não grangeasse novo amigo.
Com Juscelino acontece o mesmo. Cada vez que ele sai do Palácio e passea pelas ruas e

avenidas da Capital, cada vez que viaja ao interior de Minas e visita cada Estado ele vê crescer,
aumentar o número dos seus amigos e admiradores, muitos achando-se entre os udenistas que não
foram cegados pela paixão. Tão numerosos, hoje, são esses amigos e admiradores, que quem quiser
contá-los terá de passar da hora civil para a hora astronômica.

E os Srs. deputados da oposição, sabem por quê?
E porque Juscelino se impôs ao Brasil inteiro como campeão do bem comum.
E porque nenhuma voz fatal terá o poder de inocular-lhe o veneno do desânimo, da des-

crença, do pessimismo.
E porque sabendo desde menino o que é trabalhar, pelo amor ao trabalho honesto, sem

pausa e sem descanso, foi que ele vem assinalando a sua ação na vida pública.

246	 RADIOGRAFIA DA UDN
	 RADIOGRAFIA DA UDN	 247



PEDRO MACIEI. VIDIGAL

PREPAREM-SE PARA A LUTA, SRS. UDENISTAS

Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Quanto mais âncoras tem um navio, tanto mais firme está. E quanto mais colunas o edifí-
cio, tanto mais seguro fica.

Firme e segura, porque apoiada sobre a grande maioria do povo brasileiro, a candidatura
de Juscelino Kubitschek à Presidência da República caminha para a vitória.

Os ataques com que esses papagaios pertinazes de todos os lugares comuns, com que
esses assanhados adversários tentam, em vão, apedrejar Juscelino, devem fazê-lo sorrir, porque são
os mesmos de sempre.

Quem diz sempre mal não será crido senão entre os infelizes torturados pelo ódio e pela inveja.
A mentira é uma erva que somente cresce na terra sáfara da inveja.
Não houve evolução nem nos argumentos e nem nas pedradas com que pretendem, inutil-

mente, demolir o bom nome desse grande político pessedista que sabe encarar as coisas com men-
talidade nova, aberta, audaciosa e lúcida.

Não percam tempo, os udenistas, nesse trabalho ingrato e inglório de difamar Juscelino.
Consagrem o seu talento, dediquem a sua cultura, devotem a sua coragem, ponham suas

qualidades oratórias a serviço da propaganda da candidatura Juarez Távora.
Lamentamos profundamente que os udenistas não nos pudessem dar mais aquele espetá-

culo que tanto gostaríamos de presenciar: o de vê-los como iriam aparecer em público, com que
vergonha na cara e com qual sinceridade na linguagem, escorando a candidatura Etelvino Lins.

O espetáculo iria ser delicioso. Seria o maior espetáculo sobre a terra. Pois iríamos presen-
ciar os monopolizadores de brio e de caráter, os dominados pelo complexo de não sei quais supe-
rioridades, os quais ainda não tiveram tempo de atentar nem no seu tamanho e nem na fragilidade
da natureza humana, fragilidade que não permite o seu orgulho agüentar-se em pé... Iríamos pre-
senciar esses gigantes da dignidade e da honradez, os quais, despertando na gente uma vontade de
dar gargalhadas, chamam de pigmeus aos que lhes são contrários... Iríamos presenciar esses pândegos
aproveitadores de governos federais, cuja capa acolhedora eles sempre procuraram para acobertá-
los com carinho, esses freqüentadores assíduos e exploradores vorazes dos que saem sempre vito-
riosos nos pleitos presidenciais (Dutra e Café, que eles combateram, com raiva e com cólera, pode-
rão atestar o acerto do que acabo de dizer)... Nós que, por uma questão de pudor, somente nos
aproximamos daqueles vitoriosos para cujas vitórias contribuímos com nosso apoio eleitora], tor-
nando-nos, assim, vencedores também; nós que nunca pedimos coisa alguma àqueles contra quem
lutamos com a altivez dos homens que não se dobram ao cálculo mesquinho do interesse; nós que
nunca aprendemos rastejar nas cercanias dos que governam; nós iríamos ver esses puros e imaculados
democratas mostrando até que ponto seriam capazes de brincar com o povo.

Não percam tempo, Srs. udenistas, com conversa fiada, nem com demagogia.
Preparem-se para a luta. E não nos apareçam, depois, diante dos olhos, amontados em

cavalos-de-pau e empunhando baionetas de taquara.
Assim, a nossa vitória não terá graça. E nem merecerá ser festejada.

"UM NOVO SOL"

Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Os celtas atiravam setas ao sol, pensando que poderiam gozar do espetáculo de vê-lo cair
de Já das alturas.

Alguns udenistas mineiros estão reproduzindo, com atraso de muitos séculos, o gesto
imbecil daqueles bárbaros, atirando suas setas envenenadas de ódio contra Juscelino, que um gran-
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de udenista carioca, representante do Distrito Federal na Câmara dos Deputados, catedrático da
Politécnica e ex-ministro da Viação, Maurício Joppert, com o prestígio da sua autoridade e corri a
responsabilidade do seu nome, apontou como um novo sol que desponta no horizonte das terras
altas de Minas e que os brasileiros devem saudar com a alegria e as esperanças que os nascentes
despertam nas almas jovens e nos corpos sadios. (Palmas).

COMENTÁRIOS

Com a preciosa colaboração de Carlos Lacerda foi que eu fiz o retrato sem retoque da
melindrosa UDN. O meu trabalho não saiu perfeito nem completo, visto que algumas mazelas
propositadamente omiti por serem da mais requintada patogenia (conforme a expressão de Fernando
Sabino em seu livro O Homem Nu). Se eu fosse falar tudo, bem documentado, estou certo de que

faria ficar corado um frade de pedra.
Aplaudido por alguns jornalistas, o meu discurso foi censurado e condenado por outros.

1. Na Bancada da Imprensa (título de uma área reservada no Correito da Tarde para o seu

repórter credenciado na Assembléia Legislativa ) apareceu, dia l de setembro de 1955, sob a epígrafe:
Discurso apaixonado e deselegante, um comentário em que constavam estes dois parágrafos:

O padre Pedro Vidigal ofereceu um espetáculo deprimente e chocante para os cânones da
boa ética parlamentar, proferindo um discurso insultuoso contra a União Democrática
Nacional.A supercatilinária, pensadamente redigida, está fartamente eivada de expressões antipar-
lamentares, altamente descorteses, censuráveis, impróprias, e muitas impublicáveis, por-
que maculadas pela obscenidade.

2. A Folha de Minas, no mesmo dia 1° de setembro, noticiou em seu Plano Inclinado:

Com aquele ar zombeteiro, desaforado e provocador de quem está querendo briga, pa-
rando a cada momento para observar a reação do inimigo e apelando ora para a lingua-
gem elevada dos grandes clássicos, ora para o linguajar malandro e irreverente do ho-
mem da rua, o deputado (que também é padre) Pedro Vidigal ocupou a tribuna na reunião
de ontem da Assembléia Legislativa para proferir um dos mais violentos discursos de que
têm notícia os anais e a história daquela Casa.
O discurso do valente e aguerrido parlamentar teve três objetivos principais:

a) defender com denodo e carinho as candidaturas dos senhores Juscelino Kubitschek e
João Goulart;
b) combater; de unhas e dentes, as candidaturas dos senhores Juarez Távora e Milton
Soares Campos;
e) espinafrar, de um modo geral, com a União Democrática Nacional.

3. No dia 2 de setembro, o Diário da Tarde, sob o título A violência e a serenidade, publi-

cou um pequeno artigo de seu Observador Político. Nele, estava escrito:

Por certo a UDN tem os seus erros, cometeu faltas, há de possuir as suas contradições.
Mas, qual o partido político, neste País, como em outras latitudes, cuja crônica não apre-
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senta seus pecados? O deputado pessedista, pintando um quadro da história udenista, fë-
lo em palavras ásperas e agressivas, como se estivesse investindo contra uma sociedade
de celerados. Poucas vezes a Assembléia há de ter ouvido um discurso tão malcriado, em
que não faltaram expressões de mau gosto, como 'diarréia verbal' e outras. Ouvindo-o
dificilmente a gente identificava o padre e o coestaduano. Não surpreenderam, por isso
mesmo, as poucas palavras de resposta que lhe deu o Sr Carlos Horta. A violenta catilinária
que durou, só na primeira parte, longos sessenta minutos, o parlamentar brigadeirista
retrucou em curtas frases. Curtas, mas definitivas. No confronto, a derrota do padre Vidigal
foi translúcida. Venceu o Sr Carlos Horta, efoi uma vitória da vivacidade, da finura e do
elementar direito de defesa bem exercido. Os manes de Joaquim Nabuco colaboraram
para esse triunfo e tiveram um efeito decisivo.

4. O Estado de Minas, no dia 1" de setembro, referindo-se à resposta do Sr. Horta Pereira,
usou as seguintes palavras:

Logo a seguir; foi à tribuna o Sr Horta Pereira, que passou a responder às acusações do
deputado pessedista. Sobre .as mesmas disse não poder; pela sua própria formação,
acompanhá-las em violência e no ódio, rebatendo-as com aquela frase de Joaquim Nambuco
ao redargüir a ataques semelhantes:
O navio Riachuelo entrou nos diques, para lavar os cascos. Talvez alguns deputados ne-
cessitem fazer o mesmo

A MINHA RÉPLICA

Não me dei por ofendido com as palavras dos escribas publicadas no Correio da Tarde, na
Folha de Minas e no Diário da Tarde.

Os jornalistas da Bancada da Imprensa na Assembléia Legislativa estavam habituados a
ver deputados pessedistas, desde 1947, agüentando, calados e cabisbaixos, as piores ofensas ao
PSD e as mais vexatórias infâmias endereçadas a Juscelino Kubitschek e a Benedito Valadares. E
nunca ouviram qualquer resposta aos insultos recebidos (respostas à altura dos agressores).

Se, algum dia, ouviram algum protesto contra os agravos e as afrontas, contra os coices e
as patadas, contra os chorrilhos de insultos sofridos pelo PSD, tal protesto deveu ter sido tão tímido
que lhes não valia a pena publicá-lo nem registrá-lo.

Entretanto, quando escutaram o meu discurso, repleto de incômodas verdades (ditas, algu-
mas das mais fortes, pelo udenista Carlos Lacerda), radiografando a vida íntima, a vida real da
puritana UDN, ficaram escandalizados. Talvez porque nunca pensaram que alguém tivesse a cora-
gem de dizer o que eu falei ou de fazer o que eu fiz, naquela certeza de que não há ficção que o
tempo não descubra. A mais permanente tem a constância de uma flor. Por isso é que a glória da
hipocrisia não excede os termos de alguns instantes.

Creio piamente que eles três deveram ter tirado grande proveito nos estudos das primeiras
e das segundas letras, e mais nas terceiras no curso das Humanidades (humaniores litterae). Em tais
estudos, com certeza, encontraram a base da glória que mereceram e conseguiram. A glória de
serem repórteres a serviço de jornais que a opinião pública situou entre os melhores e mais concei-
tuados de Minas Gerais. Se não instruídos, faltariam às obrigações do importante ofício a que
devotadamente se consagraram e em cujo exercício nunca ficaram aborrecidos.

Quando escrevi aquelas incontestáveis verdades sobre a UDN, chegou à minha lembrança
um dos Sete Sábios da Grécia, chamado Quilon, que morreu de alegria ao beijar o filho vencedor

dos Jogos Olímpicos. Dele, esta definição da verdade: É um tempo que não se muda, uma flor que
não se murcha, um mar que não se altera.

Aristóteles ensinava que a verdade é uma adequação da cousa com o entendimento. E o
Crisóstomo, em urna de suas homilias, afirmava:

Tal a condição da verdade que, mesmo não havendo quem a pretenda descobrir; se conhe-
ce; e ainda havendo quem a impugne, se manifesta.

Sinceramente lamento que as minhas verdades sobre a UDN tenham ferido ou molestado
a pudicícia dos pudibundos jornalistas que as condenaram.

Ainda bem que fui mais feliz do que aquele profeta Miquéias que, por dizer verdades a
Acab, depois de apanhar forte bofetada, foi preso e jogado aos tigres para que o devorassem. Mais
feliz do que Calístenes que, por haver dito verdades a Alexandre Magno, este, julgando-se ofendi-
do, mandou cortar o nariz dele. Mais feliz do que aquele embaixador de Veneza que, por fazer
algumas censuras ao incorreto procedimento de Manoel, Príncipe de Constantinopla, este lhe man-
dou vazar os olhos. E mais feliz do que João Batista que, por dizer duras verdades a Herodes, por
causa de seus amores criminosos mantidos com a cunhada Herodíades, teve cortada a sua cabeça.

Se ainda há no mundo grandes males e danos incorrigíveis é porque há muita gente que
não tem a coragem de dizer verdades. E o que é pior: porque ainda há muita gente que não gosta de
ouvi-Ias. Eis as palavras de John Owen sobre o assunto:

Desperanda salus qui veruni audire recusat,
Jnque suu;n praeceps labitur exitium.

Encenando este assunto, quero dizer que os delicados jornalistas ficariam ruborizados e
escandalizados se lessem os livros de Anatomia, de Urologia, de Ginecologia, observando o que
neles está escrito sobre pênis, vagina, testículos, cópula, menstruação, epididimite, sobre as partes
pudendas do corpo humano. E mais escandalizados ficariam se passassem os olhos por alguns
capítulos dos livros sagrados do Antigo Testamento ou se lessem, para aprimoramento de sua cul-
tura humanista, as páginas clássicas da literatura grega e da literatura latina.

Quanto à resposta do deputado Horta Pereira, desejo convidar o leitor para, juntos, distin-
guirmos a honrada pessoa dele das rápidas palavras que pronunciou.

O juízo que sempre fiz a seu respeito já foi expresso em algumas páginas deste livro,
fazendo-lhe justiça aos notáveis méritos.

Dentre todas as humanas prendas, que sempre opulentaram seu patrimônio moral e inte-
lectual, se destacou a cortesia que o fez muito estimado e respeitado por todos que compunham a
Assembléia Legislativa, assim os correligionários como os adversários. E a lhaneza de trato o fazia
bem-visto e benquisto. As suas virtudes eram tantas e tamanhas que sempre lhe foram o feitiço de
maior força para ganhar o apreço e a consideração de todos.

Falando francamente, a tal aplaudida resposta me pareceu fraca, fraquíssima. Do talento
oratório e da louvada cultura do jovem professor da Faculdade de Direito, eu esperava um discurso
maior e melhor, dissecando o meu, analisando-o minuciosamente, desfazendo as minhas verdades,
derrubando-as.

Limitou-se a injuriar-me. No seu geral significado, injúria é tudo que se obra contra o
direito (in jure). E, em particular, é o que se faz em desprezo de outrem.
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As suas palavras me não magoaram. Pois, antes, eu havia sapateado no terreiro, nos jar-
dins, nas salas e outras repartições da casa da UDN e, por lá passando, sujei os meus pés nas lamas
e no lodo malcheiroso encontrados na área percorrida. Precisava mesmo de lavá-los sem demora,
de limpá-los, sem crescer nos cascos, isto é: sem irritar-me, sem exasperar-me.

Preferi fugir à injúria calando-me naquela certeza de que o nobre deputado Horta Pereira
conhecia a minha capacidade intelectual de enfrentá-lo em qualquer debate parlamentar, fosse qual
fosse a matéria em discussão.

Afrontando-me, naturalmente ele se preparou para ouvir afrontas maiores. Em vez de
rebater, refutar ou contestar tudo que eu havia dito, preferiu ferir-me convencido de que quem fere,
não fere por ferir, mas para incomodar e causas dor. Então cuidei de burlar o golpe dele, mostrando
não senti-lo e frustrando o seu desígnio. Dissimulei o agravo recebido porque ninguém se pode
bem desafrontar sem infamar quem o afrontou.

Ia-me esquecendo de fazer esta oportuna observação: Por que os escandalizados jornalis-
tas ficaram calados, não tugiram nem mugiram, não piaram nem miaram quando conhecido de-
putado udenista, referindo-se ao professor Clóvis Salgado, disse, em alto e bom som, que ele é a
Madame Pompadour do regime? Sobre tão grave insulto à honra pessoal do ilustre vice-governa-
dor, eles ficaram calados, guardando o mais absoluto silêncio. Aquelas, sim, foram palavras contra
o decoro, lastimando o coração da vítima de tal blasfêmia mais profundamente que os tormentos
mais graves.

Qualquer pessoa de mediana cultura sabe quem era aquela Antoinette Poisson que, em
1744, deixou o seu marido para ser uma das amantes de Louis XV. Tinha, então, 22 anos de
idade. Seduzido por seus encantos, o rei lhe deu o Chateau de Versailles para moradia. Em 1745,recebeu o honorífico título de Marquise Pompadourcorn o direito a uma pensão caríssima para o
Tesouro nacional. Mais tarde foi promovida à Dama do Palácio da Rainha, onde deslumbrava a
corte com sua extraordinária beleza, e adquiriu grande prestígio político. Fazia e desfazia minis-
tros de Estado, promovia militares a generais, nomeava e desnomeava embaixadores, e indicava
padres e cônegos para serem eleitos bispos. Tinha voz ativa no governo do reino. Cortejada por
intelectuais, deles recebia cordiais homenagens. Voltaire lhe cantou os maiores louvores. Foi
árbitra da moda em toda a França, tanto nos trajes quanto nos penteados. Ela e a outra amante
Madame Dubarry, administrando muito bem seus desfrutados minifúndios, exerceram sobre Louis
XV poderes absolutos.

*

No dia 25 de julho de 1956,0 Diário de Minas, em sua página 3, na área reservada para as
notícias do Palácio da Inconfidência, publicou:

Deputado udenista insulta o Ministro Clóvis Salgado, chamando-o de 'Madame Pompadourdo Regime'.

Capítulo 14

A LÍNGUA DE CARLOS LACERDA

(Discurso pronunciado na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, durante
a 3"Reunião Extraordinária, realizada a 12 de novembro de 1955.)

O AÇOITE DA PÁTRIA

Sr. Presidente, Srs. Deputados,

No sentido metafórico, açoite significa tudo o que causa algum dano ou alguma ruína,
no mundo.

E assim que podemos dizer que os romanos foram o açoite das nações e que os godos e os
vândalos, que destruíram Roma, foram o açoite dos romanos.

A inclemência dos ventos é o açoite das flores. O fogo da canícula é o açoite dos campos.
As doenças são o açoite com que a morte nos vai levando à sepultura.

De há muito, se chama açoite a pena ou a língua dos que escrevem ou falam mal do
próximo, dos beneméritos, dos grandes homens.

Quis Codro dizer mal das obras do grande Homero e escreveu um livro intitulado O açoite

de Homero. Chamou Pórcio, Açoite de Cícero, o livro que compôs contra este príncipe dos orado-
res. E a censura que Névio fez do poema de Virgílio saiu com o título de Açoite das Eneidas.

Com esta mesma propriedade, podemos chamar a língua dos detratores, flagelo da reputa-
ção e açoite da fama.

Inevitáveis são os estragos desse açoite.
Não há estado, nem idade, nem fortuna que não fiquem sujeitos à violência dos seus golpes.
Merecimentos, prendas, virtudes, dignidades, leigos e eclesiásticos, políticos e estadistas,

vivos e mortos, todos são alvos das calúnias de uma língua maléfica.
Uma das maiores felicidades da vida humana é a imunidade do rigor desse açoite. Ficar

livre dele é o mesmo que estar livre da peste, da fome e da guerra. Pois uma língua maligna é peste,
fome e guerra.

Eis o que tem sido, para o Brasil, a língua desse Carlos Lacerda: peste que tudo infecciona,
fome que tudo absorve e guerra que tudo assola.

Este homem ainda não aprendeu a substituir o ódio pela justiça, nem a cólera pela paciên-
cia, nem a intolerância pela eqüidade. Ele sempre esteve nos arraiais do ódio, da cólera e da intole-
rância. E o ódio, a cólera e a intolerância, até hoje, nada fizeram de grande, sólido, de perdurável.

Ele ainda ignora aquela lição de Berdiaeff, que lá está no seu livro: De 1 'Esclavage et de ia

Liberté de I'Ho;nme:

La violence n 'aboutit jamais à Ia liberté, Ia haine n'engendre jamais Ia fraternité ei Ia
negation dela dignité humaine chez ceia a qui nous sommes hostiles n'aboutira Jamais a
1 'affinnation générale de ia dignité humaine.
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Essa língua que açoitou a Pátria durante alguns anos revelou-se mais venenosa que a pes-
te, mais insaciável que a fome e mais cruel que a guerra.

1

MAIS VENENOSA QUE A PESTE

Três propriedades tem o veneno da peste, as quais a fazem sumamente contagiosa: a pres-
sa com que sai, a facilidade com que pega e a tenacidade com que persevera.

Sai o pestífero veneno com tanta pressa que, em breves dias, se apodera de uma cidade ou
de uma região e, às vezes, de um país inteiro. Hoje, o boato, a calúnia, a mentira e a maledicência
andam mais depressa do que se viajassem num avião a jato.

O veneno da peste pega com tanta facilidade que até com um toque se comunica e perse-
vera com tanta obstinação que nem com a morte do que mata se extingue.

O veneno da língua de Carlos Lacerda intoxicou, fez mal a certa parte do povo brasileiro,
estendendo-se como se estendeu a todos os Estados da Federação, fazendo a comunidade ficar
inquieta, desassossegada e, parte dela, em estado de febre, de delírio. Pegou com muita facilidade
no meio de alguns indivíduos que, sendo incapazes de emitir as moedas falsas da calúnia, contudo
as fizeram circular, sem escrúpulos.

Os seus apaniguados e companheiros que se nutrem do mesmo pão amargo da derrota,
feito com a farinha de todos os ressentimentos e recalques e com o fermento das ilusões perdidas,
os que lhe são iguais no desamor à Pátria e no combate à paz, que é a tranqüilidade na ordem, os
seus correligionários, dessa religião do ódio, todos eles se encarregaram do papel de alto-falantes
do pensamento do diabólico mestre.

Cada um ouve conforme o seu coração e a sua inclinação. Deus nos livre de um coração
mal inclinado. Se ouviu um 'Te Deum', há de dizer que ouviu uma carta de ex-comunhão.
Os que ouvem são os ouvidos: mas os que ouvem bem ou mal são os corações. Tudo o que
entra pelo ouvido, faz eco no coração. E conforme está disposto o coração, assim se
formam os ecos.

Esta observação é do jesuíta Padre Antônio Vieira.
Ainda bem que a grande maioria do povo brasileiro revelou-se vacinada contra a funesta

influência do micróbio Lacerda e de outros micróbios que lhe fazem companhia.
Infelizmente, alguns milhares de nossos irmãos brasileiros não ficaram incólumes do ví-

rus da lacerdite.
O célebre orador romano, na sua Orado pra Plantio, confirmou a verdade de que o veneno

das línguas maléficas é muito mais contagioso que a peste: Nihil tam volucre quam maledictuin,
nihil citius excipitur nihil latius dissipatur.

NIHJL TAM VOLUCRE QIJAM MALEDICTUM

Rebenta, sai e corre o veneno da maledicência com muito maior velocidade que a peste,
porque a peste é um mal que sucessivamente se ateia e se acende com a vizinhança e a comunicação
da pessoa. Mas o contágio da detração chega a ferir os ausentes e, na maior distância, os derruba e
os aniquila, sobretudo quando o detrator se serve do rádio para entregá-la às ondas hertzianas.

Na Bíblia, vamos encontrar o profeta Jeremias comparando a língua do maldizente com o
arco, porque, de ordinário, o arco não mata senão de longe. Extenderunt linguam quasi arcum.

Notem bem, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a energia desta palavra: extenderunt.
Não há distância por grande que seja que nos defenda das balas atiradas por uma língua

maléfica.
E ótima esta metáfora bíblica do arco.
Quando o inimigo despede a seta, chega ao peito a corda do arco, como se quisera reforçar

a violência do tiro com o ódio do coração.
Do mesmo modo, influi a malevolência dos ânimos na maledicência das línguas. E como

advertiu Plutarco: O veneno que a víbora lança da boca não lhe nasce da língua quando morde,
mas já o tem fornado no peito, antes que o lance.

Há no mundo muitas línguas maléficas, porque há muitos corações ruins.
Não adianta ficar longe deles. Eles chegarão até nós, com a eficácia do seu veneno, princi-

palmente usando esta arma de longo alcance que é o rádio.
E inevitável a peste da detração no meio dos que se não acham imunizados contra ela.
Na maior distância, pode ocasionar maior ruína. Nihil tam volucre quam maledictum.
Mais do que Carlos Lacerda, que se intrometia espetacularmente em tudo que não lhe impor-

tava o nariz, ninguém até hoje usou da maledicência, demasiando-se nela, com o selvagem intuito de
ferir, de prejudicar a boa fama alheia, de aniquilar o próximo, de arrasar os que não aplaudem suas
bobagens e patifarias de egoísta que se julga centro do mundo e maravilha do universo.

Com a vaidade em lua cheia e uma soberba nunca vista, Carlos Lacerda se prende mais à
sua opinião do que à verdade e faz gala de estar sempre descontente de todo, com tudo.

Ainda bem que nem sempre exprimem realidade aqueles dois versos franceses:

L'homme est de glace aia vérités.
11 esi defeu pour le mensonge.

É muito grande a maioria dos brasileiros em cuja sensibilidade as palavras de Carlos Lacerda
não encontram ressonância, porque há muitos homens, no Brasil, que não são mais de gelo para as
verdades.

Tomar os outros infelizes e desgraçar o Brasil, levando-o à ruína, lhe bastavam.
Primo mihi, eis uma legenda que ficaria bem no brasão de sua esquisita e singular nobreza.
Naturalmente ele pensa que, quando morrer, terá de colocar-se exatamente no meio do

céu, pois, se gravitar sobre um dos lados da abóbada celeste, o eixo do mundo se quebrará sob o
peso de tão grande homem e o equilíbrio de todas as coisas ficará perturbado.

NIl-JIL CITIUS EXCIPITUR

O veneno da malevolência pega com muito mais pressa e facilidade que o da peste, porque
um corpo pode infeccionar outro com o toque.

Para desdourar e escurecer os resplendores do merecimento não é preciso, não é necessário
tocar, basta falar. E uma só palavra é suficiente para destruir o edifício da mais abalizada virtude.

Falando pela Tribuna da Imprensa ou na tribuna da Câmara dos Deputados, discursando nos
comícios, em casa ou em praça pública, ocupando os microfones de várias estações de rádio, no Rio
e em São Paulo, mesmo no próprio dia das eleições, num flagrante e impune desrespeito à lei eleitoral,
o que Carlos Lacerda procurou foi destruir, com o pestífero veneno da sua língua maldita, a reputação
de Juscelino e a de João Goulart, que ele não se cansava de apresentar como um traidor da Pátria.
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O que vale é que o povo brasileiro, em sua quase totalidade, em sua esmagadora maioria,
revelou-se vacinado contra os efeitos da baba desse torturado pelo ódio, o qual tanto mais se exas-
pera quanto menor se vai tornando o grupo dos infelizes recalcados que o aplaudem.

A palavra de Carlos Lacerda, ultimamente, já não consegue apagar qualquer merecimen-
to. A sua fúria já não escurece qualquer fama. Ser atacado por ele, eis a melhor carta de recomenda-
ção que qualquer homem podia e pode ter.

NIHIL LÃ4TIUS DISSIPA TUR

Os efeitos da maledicência duram mais do que a peste.
Nos corpos humanos acaba a peste corri a morte que mata e a sepultura é o término de suas

crueldades, mas os desatinos da maledicência não têm limites, porque o maledicente chega a desen-
terrar os mortos e, na memória da posteridade, eterniza as ignomínias.

Não é a morte o fim de todos os males desta vida. As calúnias são males que perseveram
ainda depois da morte. E um falso testemunho, ainda que fundado no ar, se sustenta. E, apesar do
tempo que tudo acaba, sucessivamente se perpetua em muitas idades.

A peste da maledicência continua a estender seu implacável furor, mesmo além da morte.
Pouco importa estar debaixo da campa, quando as línguas maléficas se põem em campo. Nos
braços da morte, vai a maledicência buscar os defuntos e, com uma escandalosa anatomia, expõe, à
vista, as faltas mais ocultas da sua vida.

Renovam os maléficos a memória dos delitos esquecidos e convertem os epitáfios em
sátiras. Não perdoam o silêncio das cinzas, não reparam em violar a imunidade dos sepulcros e,
com vergonhosos ultrajes, festejam as exéquias da fama e ofuneral da reputação.

Foi o que aconteceu com o extinto Presidente Getúlio Vargas que, nem mesmo depois de
morto, foi respeitado, pois que o rei dos abutres fez, dele, o seu alimento predileto, sua carniça
gostosa, para o banquete da sua vida incapaz de ser vivida a não ser à custa do sofrimento alheio,
das lágrimas alheias, do luto alheio.

De mortuis nisi bene - Dos mortos somente devemos falar bem - é o que aconselha o
piedoso pensamento latino. Mas assim nunca entendeu Carlos Lacerda.

Os egípcios instituíam à beira das sepulturas recém-abertas um tribunal imparcial, em que
tanto se alegava o que o morto fizera de bom, como de mau. Nenhum acusador aparecia.

Se, para desgraça daquela gente civilizada, existisse, no meio dela, o furibundo Carlos
Lacerda, não haveria sepultura que não ficasse profanada. Nenhum morto descansaria em paz, pois,
a perturbar-lhe o sono eterno, corvejando na vizinhança, estaria o jornalista da Tribuna da Impren-sa, o qual não hesitou de chamar de caften o próprio pai.

Como poderão os vivos descansar de uma peste tão cruel de que nem os mortos, que estão
livres de todos os males da vida, se podem isentar, de que nem Maurício Lacerda ficou livre.

Diodoro de Sicília escreveu, no Livro, 22, da sua História:

Com sabedoria ordenou o legislador dos Sibaritas, chamado Cha rondas, que os maldi-
zentes fossem levados por todas as ruas e expostos às vistas de todos, na mais públicaPraça da cidade, para que todos os conhecessem efugissem deles, como homens infectose empestados.

Eis o que está acontecendo corri esse homem, digno de compaixão. Ele mesmo se expôs à
vista de todos os brasileiros e está ficando sozinho. A sua voz morre sem eco no meio do povo.
Quem se presa, fica distante dele. Foge dele como qualquer um foge de um cão danado.

Não me incomoda o Sr. Carlos Lacerda. incomodam-me e muito, os males que a línguadele faz ao Brasil.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu me referia às patifarias do egoísta que sejulga centro do
mundo e maravilha do universo, do jornalista que a paixão desorientou e que sempre viveu, confor-
me a pitoresca expressão de Baltazar Gracian, mui ligado aos seus difames tanto mais quanto mais
errôneos, enamorado de seus raciocínios como filhos tão amados quanto mais feios.

Chefes e ministros de Estado, magistrados e oficiais de nossas Forças Armadas, políticas
militantes no trabalho de promover o bem comum, industriais, jornalistas e jornais, todos que não
estavam de acordo com as idéias do pândego tribuno da Tribuna da Imprensa, foram atingidos pela
língua e pela pena dele.

Getúlio, Café, Dutra (a quem ele costumava chamar de Anão de Jardim), Juscelino e João
Goulart, Etelvino Lins e Jânio Quadros, Amaral Peixoto e Lutero Vargas, Ademar de Barros e
Plínio Salgado, Tancredo Neves e Osvaldo Aranha, Euvaldo Lodi e Paulo Sampaio, Nelson Hungria
e Paulo Bittencourt, Tristão de Ataíde e Sobral Pinto, Juarez Távora, Danton Coelho e Ricardo
Jafet, Generais Lott, Zenóbio e Maurell, Hugo Borghi e Brigadeiro Eduardo Gomes, Ultima Hora
e o Correio da Manhã e o Diário Carioca, o Eminentíssimo Cardeal Mota e o Bispo D. Hugo
Bressane e até o Poder Judiciário, Carlos Lacerda não poupou no arremesso da sua catarreira ver-
bal, da sua baba de doente incurável cuja eloqüência sopra como foles de uma forja, enquanto a
mentira espuma nos seus lábios (Juvenal).

Se, algum dia, acontecesse que o Eminentíssimo Cardeal Jaime Câmara condenasse os
apaixonados desacertos de Carlos Lacerda ou discordasse, publicamente, dele, haveria de pagar,
caro, o seu atrevimento, pois seria arrastado pela rua das amarguras e, depois, encontraria um
calvário em que seria despido da púrpura cardinalícia e, em seguida, crucificado.

Experimentasse S. Eminência recordar ao trêfego, irrequieto e desenfreado jornalista, al-
guns trechos das Encíclicas Graves de communi e Diuturnum illud e verificaria o acerto do que
estou dizendo. Pois haveria de pagar caro o seu atrevimento, crime que deveria ser julgado pelos
integérrimosjuízes do Clube da Lanterna ou da Tribuna da Imprensa, e que seria considerado como
devendo ser punido com a pena de morte. Discordar do Sr. Carlos Lacerda seria desaforo muito
grande, visto que ele era olhado como o Grande Salvador da Pátria, o chefe iluminado e infalível, o
dono de todas as verdades, o deusinho possuído de uma missão carismática, o qual, inspirado pelo
orgulho e pelo espírito de rebeldia, procurava subtrair-se a toda autoridade, o pavão que, numa
ostentosa bizarria, com suas penas radiosas de roda a roda, mostrava sua incontestável inchação e a
sua vanglória.

Fingindo de austero, ele era o único que, sempre, tinha razão, o único bom, o único justo,
o único patriota.

Ficar contra ele, seria cometer um sacrilégio.
Discordar dele, seria um crime de lesa divindade.

II

A BOCA DO MALDIZENTE
E MAIS INSACIÁVEL DO QUE A FOME DE UM FAMINTO

A maledicência é tão difícil de se satisfazer que o mesmo fastio a desperta.
O dizer mal é para certos indivíduos um manjar que nunca enfastia. E este é o manjar com

que, à imitação de Deus, o demônio sustenta alguns homens no deserto deste mundo.
Digo: à imitação porque, desde o princípio do mundo, pretendeu o demônio igualar-se

com Deus: Similis ero Altissimo.
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O maná, segundo uns, era formado de ar e, segundo outros, o maná era feito de orvalhos.
Que é a maledicência senão ar e orvalho. Ar, nas palavras. Orvalho, nas lágrimas. Porque

das palavras dos maldizentes nascem as lágrimas dos inocentes. E muitas delas, as mais amargas,
se não correm pela face é porque se derramam no coração.

O calor do sol fazia derreter o maná e o calor da paixão no peito derrete, na boca do
maldizente, a calúnia.

Muitas vezes, estão as calúnias como represadas e congeladas na boca. Mas, logo que se
acende o fogo da paixão, todas se dissolvem e correm.

Não se podia o maná conservar de um dia para outro. E há indivíduos tão incapazes de
guardar o segredo de uma oculta detração, que andam com dores de parto, até que o tirem à luz, sem
que seja necessário partejá-lo a fórceps.

Pela madrugada, se colhia o maná e sempre madrugam as línguas para a publicidade de
uma calúnia.

O maná era doce como o mel e, como observou o Nazianzeno, não há, para certos homens,
coisa mais doce que o censurar as ações alheias: Neque enim quicquam mortalibus iam suave ac
jocundum est, quam de rebus alienis garrire.

O maná tinha o sabor de todos os manjares, conforme o gosto de cada um. Na boca do
maldizente, todas as coisas mudam de sabor: a humildade sabe à vileza do ânimo, a coragem da
verdade é saboreada como falta de humildade cristã, a paciência sabe à pusilanimidade, a devoção
sabe à hipocrisia, o zelo sabe à paixão, a verdade sabe à mentira, uma bonita vitória nas umas sabe
a resultado da fraude e da compressão, uma carta falsa tem o gosto saboroso de um documento
importantíssimo e incontestável. E falsários criminosos de estelionatos e defraudações várias, va-
dios contumazes e cínicos vigaristas são apreciados como homens de bem, dignos da confiança e
de crédito, colunas da República e sustentáculos da democracia.

Este foi o pão cotidiano e o maná de Lacerda. Se os israelitas, em pouco tempo, se enfas-
tiaram do maná do céu, os profissionais da maledicência não se enfastiam do maná do inferno que
o diabo amassou.

Não há fome mais desatinada e mais insaciável do que esta maledicência que sempre se
esta fartando e nunca se satisfaz.

Nós estranhamos a crueldade de certos índios que faziam carniçarias de carne humana,
com que se sustentavam. Os documentos históricos da época do Brasil-Colônia chamavam estes
índios de bárbaros antropófagos.

Muito mais bárbaros e desumanos são estes cristãos que não comem acame, mas, de certo
modo, absorvem a alma	que serve. de alimento à sua maléfica voracidade. A vida alheia é o
prato predileto na sua mesa da maledicência.

Metem a língua em tudo e em todos.
O Crisóstomo refere-se a eles, nestes termos: Non infixisti dentes carni, sed plurimumanimis: Cru\delissimo detrator, não comest4 as carnes mas penetrou a ta língua ffs almas demuitos inocentes.
Muito mais culpado é o maldizente que infama do que o homicida que mata.

III

MAIS CRUEL DO QUE A GUERRA

Postos de um lado, as ruínas que a guerra causa e, de outro, os danos que a maledicência
ocasiona, é certo que a maledicência é mais perniciosa à República que a guerra.

POLÍTICA

Se bem repararmos, a guerra é um mal de que podem resultar muitos bens. E a maledicên-
cia é um mal de que muitos males se originam.

Muitas vezes se faz guerra com justa causa. Mas não há causa alguma que justifique uma
maledicência.A guerra destrói os inimigos. E, da maledicência, nem os amigos estão seguros.

Juarez Távora e o Brigadeiro Eduardo Gomes e até mesmo o menor Afonso Arinos já
sentiram, na carne, o relho, e nas nádegas, as esporas de Carlos Lacerda.

A guerra é para os valorosos e a maledicência é para os fracos, para os covardes.
Na guerra, uns perdem e outros vencem. Na maledicência, todos perdem: o maldizente

perde a graça e o de quem ele diz mal perde a reputação, e os que ouvem dizer mal perdem o bom
conceito que tinham da vítima da murmuração.

A guerra, suspende-a uma trégua ou a acaba uma paz. Mas não há trégua e nem paz que
ponham baliza aos obstinados da maledicência.

Em todos os tempos e em todos os lugares, com artificiosos estratagemas, a maledicência
se insinua, se mete, se intromete e mexerica e futrica, diminuindo prerrogativas, negando evidênci-
as e abonando mentiras e, sempre nociva e maligna, ofende a caridade, quebra a paz, pisa a verdade,
atropela a inocência e acaba desconcertando a harmonia que deve reinar na sociedade.

São Lourenço Justiniano já dizia:
Quam pernitiosa detractioni assuelus concitat beila! Rixas utique movet, parit odia, pacem

dissipat, dirimit unitatem, caritatem extinguit, se suumque interimitfratrem.
São Tiago chama a língua do detrator: Universidade das maldades: lingua ignis est,

universitas iniquitatis.
Universidade, entre nós, significa as escolas e as classes em que se ensinam e se exercitam

todas as ciências. E a boca do maldizente é a universidade em que a língua é mestra e a doutora
jubilada de todas as maldades - Universitas iniquitatis.

Desta Universidade é que saem os açoites do mundo: a peste, a fome e a guerra, peste no
veneno, fome na mordacidade e guerra nas discórdias que ocasiona.

Mas, ainda que todos estes males sejam tão grandes, muito maior é o dano que o maldizen-
te se faz, a se mesmo: Telum, non ewn qui ictus est, sed, te qui ejaculatus esi, occidit - eis o que diz
S. João Crisóstomo.

O que está acontecendo com Carlos Lacerda prova a verdade do que estou dizendo.
As palavras do maldizente são setas que caem sobre a cabeça de quem as lançou, e a

detração que, na honra do próximo é ferida, na alma de maldizente é morte e, segundo a teologia,
é morte eterna.

Permitam-me, Sr. Presidente e Srs. Deputados, recordar: os teólogos são unânimes quan-
do afirmam que muito arriscada é a salvação do detrator.

Não pode o detrator pôr-se em estado de graça, sem absolvição E sem restituir a fama, ele
não pode ser absolvido. E a fama é um bem que, uma vez tirado, ou tard* u nunca se restitui.

Pensando bem, a fama é muito mais dificultosa de ser restituída que qualquer bem material.
Com a mesma mão, quem recebeu qualquer coisa pode restituí-Ia. E com a mesma facili-

dade, também. Mas, muitas vezes, não pode a mesma língua reparar o dano que tem feito.
E se para publicar uma calúnia uma só língua basta, para desfazer esta mesma calúnia

muitas línguas não bastam.
Quando Pilatos, com a sentença da morte do Senhor, confirmou os falsos testemunhos dos

judeus, falou uma só língua. Escreveu, depois, o título da Cruz, em três línguas: na hebraica, na
grega e na latina.

A LÍNGUA DE CARLOS LACERDA	 259258	 -A LÍNGUA DE CARLOS LACERDA



PEDRO MACIEL VIDIGM

O título da Cruz era uma declaração da inocência do Senhor, porque, nele, afirmava Pilatos
que Cristo era Rei dos judeus.

Com este título, escrito nas três línguas mais importantes daquele tempo, parece que Pilatos
quis restituir, na opinião do mundo, todo o crédito que tirara ao Senhor com a infâmia da sentença
que pronunciara. E o que observou o Crisóstomo: Ut calumniatori bus os obstruerat, iii regem suum
surrexisse denuntiat. De maneira que, com três línguas, procurou Pilatos atalhar os progressos de
uma calúnia publicada, por ele, em uma só língua.

Mas, que pouco aproveitou este remédio!
Paravam os judeus aos pés da Cruz e lendo o título viam a pública e triplicada retratação

de Pilatos: Hunc ergo titulum, multi judeorum legerunt, escreveu o evangelista São João, mas ele
não afirma, nem até agora se sabe que, à vista desta tão patente restituição da fama do Senhor,
algum dos judeus deixasse de crer que o Senhor era criminoso e digno de morte.

Tão dificultoso é o arrancar uma má opinião arraigada nos ânimos dos homens.
São as calúnias como os rios que crescem correndo e não retrocedem, e por isso é quase

impossível que o detrator repare as ruínas que ocasionam as suas, de certo modo, irrevogáveis palavras.

O HEREJE POLÍTICO

Vindo ao mundo com o triste fadário de ser pior do que a peste, a fome e a guerra, o que
Carlos Lacerda sempre quis foi destruir a democracia no Brasil, foi levar o Brasil à desgraça.

Seus colegas, os que liam pela mesma cartilha dele, também queriam a mesma coisa.
Como é deliciosa essa afirmação que Afonso Arinos fez, no Rio, a qual as agências tele-

gráficas estão comunicando aos leitores dos jornais do Brasil inteiro:

O golpe seria inexorável. Não haveria posse dos eleitos. Tudo estava disposto. Todas as
cartas estavam nas mãos da UDN e da situação.
Faltava apenas retirar das cartas do baralho o General Lott. E isto não tardou.

Carlos Lacerda é um revoltado contra a manifestação soberana do povo, nas urnas de 3 de
outubro.

Ele sempre achou que a Democracia no Brasil tinha de agüentar os espartilhos de acordo
com o figurino que sua imaginação criou. Ele identificou-se e identifica os seus caprichos, conveni-
ências e pontos de vista, com o interesse nacional.

Para ele, a única democracia aceitável seria aquela que suportasse, que agüentasse seu
orgulho entronizado.

E um hereje político que se esforçou por quebrar o conjunto das crenças e das práticas
comuns democráticas, um hereje político que vivia de ameaçar nossa Magna Carta pelos atos
tangíveis que empreendeu, tramando a volta à ditadura, através do golpe, dando ordem a Café,
fazendo insinuações e até intimações a Carlos Luz, estimulando a vaidade bizarra de Mamede,
provocando a demissão de Lott e recomendando o assassinato dos eleitos presidente e vice-
presidente da República.

Eis uma triste vingança do tempo que Lacerda e lacerdistas e lanterneiros devem conside-
rar, como uma oportunidade, para sérias reflexões.

Homem que provocou e autorizou as antipatia do povo brasileiro, a sua liberdade de ex-
pressão não conhece limites.

O abuso dessa liberdade foi sagrada para ele que, como liberticida, procurou assassinar,
liberalmente, a liberdade do povo brasileiro, na escolha de seu destino político.

AÇÃO POLÍTICA

Meteu-se a ser um dos libertadores do povo que não era escravo, e o resultado foi o que
vimos: ele e os seus companheiros (derrotados nessa luite des hommes libres contre les libérateurs,
da qual Berdiaeff nos dá notícias em um dos seus livros), estão correndo diante do povo libertado.

Carlos Lacerda, cujo estoque de fantasias parecia inesgotável, pensava, erradamente, que
era intérprete dos sentimentos do povo, que as suas palavras exprimiam a vontade secreta do povo.

Ele brincou, exageradamente, como povo. Fez pouco caso do povo formando, sobre o povo, o
juízo mais baixo e mais falso, chegando a pensar que o povo era estúpido, era incapaz de discemir o bem
do mal ou incapaz de empreender a conquista da verdade. O mesmo ele fez com as Forças Armadas.

Transformou o povo no alvo do fogo cruzado de boatos os mais alarmantes, todos visando
enervá-lo e afastá-lo das urnas e do cumprimento de seu maior dever patriótico, pois entre os deve-
res da vida civil nenhum mais importante existe que o exercício do direito de votar.

Tanto abusou do povo, que acabou caindo no desagrado do povo.

O DE TROP

Georges de Port-Riche foi apelidado de De Trop. Era o demais. Era o indesejável, o
indesejado. Aqui no Brasil há um De Trop: é Carlos Lacerda.

E se ele não se ausentar, definitivamente, do convívio do povo que ele tanto traiu, que ele
tanto enganou e ludibriou, deturpando fatos, com mentiras, com falsos testemunhos e até com carta
falsa, estará é querendo piores dias para sua tormentosa e atribulada existência cujo resto deveria ser
empregado para um severo exame de consciência sobre todos os grandes males que tem feito à Pátria.

Em 1625, a Câmara de São Paulo resolveu a deportação dos omens de roim boqua que
deffamavam os omens honrados.

Hoje, uma resolução igual a esta, tomada pelo governo, mereceria os aplausos do povo.
Foi lamentável que, gritando que o Estado deve ser forte para coarctar o abuso da liberda-

de, não se levantassem tantas vozes quantas costumam aparecer, por aí, reclamando que o Estado
deve estar de unhas aparadas para o efeito de poder praticar o abuso da autoridade.

O preceito de Benjamim Constant devia ter sido aplicado: Fora da sua esfera, o Governo
não deve ter qualquer poder Na sua esfera, nunca o terá bastante. Realmente, no campo da ordem
e interesses públicos, deve ser a autoridade quem joga o papel mais importante.

Subalternando os interesses particulares, o que ele sempre desejou foi conquistar o poder
por todos os meios perversos, com a única condição de que sirvam para alcançar êxito, pois a
conquista do poder, para ele e seus sequazes, é um problema de vida e de morte.

Sua monstruosa maquinaria de violência era um sinal de sua íntima fraqueza humana, pois
aforça se enfraquece quando não se apoia na justiça.

Ele não soube apreciar a importância única e dramática que tem ofim e os meios para a
democracia.

No processo de racionalização da vida política, os meios devem necessariamente ser morais.
A finalidade, para a democracia, é tanto a justiça como a liberdade.
O emprego, pela democracia, de meios fundamentalmente incompatíveis com ajustiça e a

liberdade, seria, na mesma medida, uma operação de auto-aniquilamento.
Como se vivêssemos num grupo social completamente bárbaro, em uma tribo de bandi-

dos, na qual não existem nem lei, nem tribunais, nem ordem pública, Carlos Lacerda quis erigir a
força em padrão supremo da existência política, esquecido de que a força só é supremamente
poderosa quando não ela, mas ajussiça é o padrão máximo (J. Maritain).

Semeador de intrigas o qual se arvorou em condutor de homens, mas que acabou sendo
guia e mentor de homens iguais a ele ou piores do que ele, Carlos Lacerda pensou que o Brasil era
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uma dependência da sua casa na qual ele se comprazia em derramar as suas bílis e as suas sujeiras,
a qual ele pdde destruir quando for do seu agrado destruí-Ia.

Terrorista, ele viveu fazendo propaganda da revolução pelas armas, a fim de ser impedida
a posse dos eleitos pelo povo, como se pudessem ser usadas, contra o povo, as armas adquiridas à
custa do suor do povo e manejadas por soldados que saíram do meio povo e que voltarão, depois,
para o meio do povo. Ele viveu apelando a Lodos os meios imorais, ilícitos, desonestos e ilegais para
que não fossem permitidas, de qualquer maneira, a posse de Juscelino e a posse de João Goulart na
presidência e na vice-presidência da República, para as quais foram eleitos, com aquela maioria
constitucional de votos, maioria relativa e não absoluta, conforme resolução do Tribunal Eleitoral,
julgando a Representação n. 4.225, Processo n. 2.622.

Como instrumento ou meio de ação política, nunca desejou usar do Poder da verdade,
daquele Satyagraha recomendado por Ghandi.

Pretendia revelar-se sempre forte, mas acabou foi mostrando que é  contrário, um desertor
da luta o qual deixa, abandonados, no momento do perigo, os prosélitos que conseguiu fanatizar,
repetindo a conduta que teve, no dia da morte do saudoso e inesquecível Getúlio Vargas, quando a
sua valentia foi afogada numa caixa d'água.

Se, algum dia, revelou-se forte, foi nas mentiras com que, cheio de cólera e de ódio, atacou
a Juscelino e a Jango e outros dignos brasileiros.

Ridículo, ele aparecia em público como aqueles falsos atletas que se exibem nos circos,
tomando, nas mãos alteres enormes que parecem ter um peso colossal. Para levantá-los, contor-
cem-se, estufam visivelmente os músculos, mostram nas contrações da fisionomia que estão desen-
volvendo um esforço digno de Hércules. E, no entanto as grossas esferas desses halteres, que pare-
cem de feno, são de pau ou de borracha.

Muita gente se deixa iludir por todas essas aparentes demonstrações de força. Mas o que
ele revelou foi ser dono de uma esclerótica fraqueza, de uma poltroneria vista em todos os profissi-
onais da basófia e da arrogância.

O pavão não passa de um frango banal. É o que estamos verificando.
O indivíduo corajoso, que se orgulhava de dedicar os seus dias e as suas horas aos ataques

coléricos a adversários, encontrou pessoas mais corajosas que suportaram esses ataques.

IA LOl DES GRANDS HOMMES

A força de coação foi superada pela força da paciência.
A força que, sempre, se caracterizou por infligir sofrimentos aos outros foi vencida pela

força que suportou todos os sofrimentos que se lhes infligiam. Em outras palavras, é o que dizia o
clássico Padre Manuel Bernardes: Quem sofre, sempre vence, e quem ofende, sempre é vencido.

Carlos Lacerda foi derrotado por Juscelino e Jango, que se revelaram corajosos na resis-
tência e se mostraram homens de verdade.

Só merece o nome de homem quem não sabe vergar-se ao peso das afrontas.
Vem a propósito aquelas palavras de Lamartine: Avant d'être glorjfié ilfaut être suplicié;

c 'est la loi des grands hommes.

MEMBRO GANGRENADO DO ORGANISMO SOCIAL

Carlos Lacerda compromete a saúde da democracia, a tranqüilidade do povo e o bom
nome do Brasil. E um membro gangrenado que precisa de ser amputado para salvaguarda do orga-
nismo social.

AÇÃO POLíTICA

É lição de Noldin, em sua importantíssima obra De Principiis Theologiae Moralis:

Mal efactores qui communitati evadunt nocivi, sunt veluti membruni putre in organismo,
quadjus ad vitam amisit atque in bonum commune a corpore societatis separari debet.

Vale dizer: Os malfeitores que se tornam nocivos à sociedade são como o membro gangre-
nado no organismo, o qual tira o direito à vida e deve ser alijado do corpo social para o bem comum.

Tramando contra a ordem, contra o direito que a Pátria tem de viver em paz, perseguindo
cruelmente o sossego do povo que quer trabalhar para seu próprio bem e para a prosperidade do
Brasil, Carlos Lacerda e seus apaniguados bem merecem que nós rezemos a Deus como rezava
Santo Ambrósio: Confundantur qui nos persequuntun pereant illi qui nos perderefestinant - Sejam
confundidos aqueles que nos perseguem; pereçam aqueles que, com alegria, procuram perder-nos.
(Palmas.)
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Na Convençäo do PSD de Minas Gerais, quando foi oficializada a candidatura do Deputado Sebastião Pals de Almeida a
Governador do Estado.

Cumprimentado pelo Deputado Sebastiàu Pais da Airneida depuis (10 dIcuNu corn que rui apresentada a sua candidatura
a Governador aos convencionais pessedistas.
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Discursando na Convencão do PSD de Minas Gerais (10 de setembro de 1957).

Unce c	 uro eit r	 or 'iooc o	 emitir c 5/	 ((re!to 0 ow , 0 flOf) 0	 1	 I 1	 ( ( ri nO ( (1 0 !	 (



Capítulo 15
A CONVENÇÃO DO PSD
(1 2 de Setembro de 1957)

Em Minas Gerais, como deputado pessedista, sempre lutei para que o Diretório Regional
do Partido agisse em defesa do eleitorado que era o grande e único autor de todas as glórias da
nossa Legenda.

Centenas e mais centenas de milhares de eleitores sofriam para que conhecidos privilegi-
ados, em nossa família política, a usassem, e abusassem dela como se fosse um trampolim para
saltos aos mais altos cargos importantes e rendosos que nunca lhes foram cargas pesadas.

Sem audiência prévia e sem concordância de nossos modestos e esquecidos correligioná-
rios, os mais obscenos e escandalosos acordos e os mais indecorosos protocolos eram assinados
pelos donos do PSD e do PR. Então, os brios dos pessedistas eram negociados. Por preço de baga-
telas, eram vendidos seus maiores sacrifícios, inclusive o da honra, o da vergonha, a fim de que os
donos do nosso Partido colhessem todos os proveitos vantajosos.

Em troca de pouco mais de 100 mil votos, governadores pessedistas se obrigavam a dar ao
PR, e na verdade lhe deram, uma cadeira permanente no Senado da República, a vice-governadoria
do Estado, três secretarias de governo, que eram colocadas mais a serviço dos perristas do que a
serviço do povo, diretorias de banco do Estado e de autarquias etc. E deram mais: total e absoluto
prestígio nos municípios em que os perristas eram majoritários nas urnas, e pudessem facilmente
perseguir e castigar nossos leais companheiros de lutas inesquecíveis, fazendo misérias contra eles,
impondo-lhes os maiores vexames e humilhações. E mais ainda lhe deram: o poder de indicar, para
determinados cargos públicos, pessoas sem a mínima idoneidade para o correto exercício deles,
mesmo em alguns municípios em que eram minoritários, mas ficavam autorizados a fazer o que
quisessem, na prática de sua constante política bárbara e selvagem. Contra esse deplorável estado
de coisas era inútil qualquer protesto de muitos pessedistas que, no interior do Estado, estavam
condenados aos maiores sofrimentos.

Esta a situação deles, quando, no dia 1° de setembro de 1957, foi realizada a Convenção
Regional do PSD, em Belo Horizonte, no amplo auditório da Secretária de Saúde, completamente
lotado.

Noticiando o acontecimento, O Diário publicava na página 3:

CONVENÇÃO DIFERENTE

Ao longo de todos esses anos, que decorreram desde afunda ção do PSD, vimos cobrindo,
com a habitual objetividade, todas as convenções pessedistas que se distinguiam, invari-
avelmente, por uma linha de perfeito assentimento com a alta direção. Foi esta a primeira
vez que uma voz ou, mais realmente, vozes corajosamente discordantes se ergueram no
recinto da assembléia, para increpar os dirigentes partidários e para revelar o abandono
em que ficam os correligionários do interior, desde que, após as grandes vitórias, o parti-
do descansa na fruição dos seus resultados.
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Há pouco tempo, eleito presidente da UDN em nosso Estado, o Dr. Magalhães Pinto entrou
logo em contato com os seus correligionários espalhados por quase toda Minas Gerais, auscultando-
lhes as aspirações, tomando conhecimento de suas necessidades, estimulando-lhes as energias para os
pleitos vindouros e procurando manter-lhes o entusiasmo em tomo da legenda que é deles.

Em junho, o mesmo Sr. Magalhães Pinto visitou alguns municípios do Vale do Rio Doce,
preparando a sua gente para as próximas eleições. E, recentemente, numa reunião que ele presidiu
nesta Capital, ficou muito bem planejado o trabalho dos udenistas para o aumento de seu Colégio
Eleitoral.

A VOZ DE PROTESTO

O Sr Benedito Valadares, serenados os aplausos que aparentemente consagraram duas
propostas que haviam sido feitas, pôs em discussão cada qual 'per se.'
Foi nessa ocasião que assumiu a tribuna o deputado Padre Pedro Vidigal. Corajoso, fran-
co e mordaz, o oradorpintou o quadro da situação em que se encontram os pessedistas do
interior.
Os trechos principais do meu discurso foram:

IV

O CRIME DO SILÊNCIO

Erro é pensar que as grandes calamidades nascem de grandes discordância. Pois as maio-
res calamidades do mundo nasceram de estranhas e funestas concordâncias.

Outro erro é pensar que as grandes confusões se originam sempre do vozerio das discus-
sões. Pois as piores confusões do mundo nasceram de terríveis silêncios.

As vezes o ficar calado é um crime. Por isso é que não desejo guardar silêncio nesta
Convenção.

II

PSD REVOLTADO

Se pedi a palavra foi para dizer a V. Exas., Sr. Presidente e Srs. membros do nosso Diretório
Regional, esta verdade que precisa de ser dita, de ser ouvida e de ser bem meditada: muitos pessedistas
não andam satisfeitos com V. Exas. Estão revoltados com a incrível procedimento de todos que
compõem a direção estadual do nosso grande Partido político.

Há um grande descontentamento no meio de nossos sacrificados correligionários, nossos
bons companheiros de todas as horas de luta, esquecidos depois das vitórias de que têm sido verda-
deiros e principais autores.

Eles são lembrados somente nas vésperas das eleições. Numa hora como esta. Na hora de
receberem novas cargas pesadas sobre os ombros. Na hora de enfrentarem seus piores e aguerridos
adversários sempre bem assistidos e amparados por seus chefes.

SEMPRE GEMENDO E CHORANDO

V. Exas., Srs. do Diretório Regional do PSD mineiro nunca fizeram e não têm feito o
mesmo.

Uns, colhendo os louros das nossas vitórias, ocuparam posições bem remuneradas, dei-
xando no mais completo abandono os correligionários que nos perigos e adversidades, com os seus
suores, as suas lágrimas e até corri o seu sangue, deram ao nosso Partido uma seiva forte que o fez,
até hoje, majoritário, aqui no Estado. Apesar de tudo.

Outros refestelaram-se nas cadeiras confortáveis e rendosíssimas das autarquias, dos ban-
cos do Estado, das companhias mistas e de empresas ricas, distanciando-se e, as vezes, fugindo dos
pessedistas a fim de não tomarem conhecimento das perseguições que sofriam e ainda sofrem, dos
vexames a que ainda se acham submetidos e das injustiças que vêm suportando corri uma paciência
que somente encontra o seu símile na paciência de Job, vir simplex, perfectus et rectus como qual-
quer pessedista, e cujo nome significa: aquele que sofre e chora: dolens, gemens.

Numa cordialidade fora do comum, numa concessão ilimitada de favores, outros, em cur-
vaturas de 180 graus, vivem rendendo os tributos de seu notável medo, os tributos de sua vil adula-
ção ou de suas gentis e cavalheirescas cortesias aos maiores algozes de nossos perseguidos amigos,
sacrificados em homenagem àquele já famigerado apetite perrista sempre voraz e insaciável de
mandonismo.

Em verdade, poucos, pouquíssimos se interessam pela boa sorte dos pessedistas que, nos
municípios, sempre viveram e ainda vivem construindo a grandeza e a glória do PSD.

V

III
	 OUTRAS OMISSÕES DOS CHEFES DO PSD

A UDN E OS UDENISTAS

Vejam a UDN, Sr. Presidente e Srs. membros do Diretório Regional do PSD. Neste parti-
do, a assistência ao udenista é total e permanente. Não há uma queixa que não seja ouvida. Seja ela
qual for, parta de quem partir, tem merecido e continuará a merecer o maior apreço e a melhor
solidariedade. Não há providência solicitada que imediatamente não seja tomada a favor do corre-
ligionário.

Os bravos udenistas responsáveis pelos destinos do seu Partido são incansáveis na defesa
dos seus companheiros de lutas memoráveis.

Há muito tempo, Srs. do Diretório Regional, vimos observando suas censuráveis omissões -
Já houve quem chamasse o PSD: Partido dos Tímidos. Preferível seria chamá-lo: Partido

de Omissos.
Lembremo-nos do que aconteceu com João Beraldo.
Se, em 1946, o presidente e os membros do Diretório Regional e a nossa bancada na

Câmara Federal houvessem tomado urna atitude máscula, decente e enérgica, perante o general
Dutra, a UDN, sempre ousada e atrevida, e arrojando-se aos impulsos da temeridade, não teria
saído triunfante na sórdida campanha em que se empenhou contra o ex-interventor, até vê-lo tocado
para fora do Palácio da Liberdade.
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É voz corrente e moente que os que tinham obrigação de defender o Sr. João Beraldo não
se dispuseram a defendê-lo porque cada um deles esperava ser convidado para sucedê-lo na
interventoria aqui em Minas Gerais.

Depois veio a campanha sem dó nem piedade contra Otacílio Negrão de Lima. E ele ficou
sozinho, no campo da luta. Desamparado.

Os udenistas não se cansaram, destemidos e arrogantes, de levar ao Sr. Américo Renê
Giannetti o conforto e o estimulo de sua firme solidariedade, deles, animando-o na luta contra o
velho e rancoroso inimigo pessoal.

Mas o Diretório Regional do PSD encolhia-se na sua timidez, fazendo questão de ficar
ausente, deixando abandonado o bravo e dedicado companheiro. Parecia até que não tomava co-
nhecimento do que estava acontecendo.

Em 1953, enquanto os udenistas se punham em pé de guerra, com ardor digno de melhor
causa, para a defesa do valente correligionário Tenório Cavalcanti, e provocavam a simpatia e os
aplausos da opinião pública para o político de Caxias, os pessedistas (o líder da maioria, todos os
membros da Comissão Executiva e alguns outros) assistiam com indiferença à companha visando
ao estraçalhamento do nome honrado do grande pessedista que foi Euvaldo Lodi, a quem o PSD de
Minas Gerais deve grande parte dos seus triunfos, visto que sempre foi um dos maiores financiadores
de nossas campanhas eleitorais, junto com Clemente Faria e com Carvalho Britto.

Lodi não teve por parte do PSD nem aquela mínima parcela de solidariedade que se deve
ao mais modesto pessedista.

Bem diziam os antigos: Certos amigos são como as sombras que, no tempo nublado, não
se divisam. E eles, no tempo nublado, não se conhecem.

Eliano os compara com as andorinhas que, no tempo alegre do verão, nos visitam já pelas
portas, já pelas janelas, e alegrando-se todas. Mas, chegando o tempo frio do inverno, nos deixam
às boas noites e aos maus dias.

Enquanto a UDN recentemente se colocou unânime, de corpo e alma, ao lado de seu
trêfego, temerário e rabugento líder Carlos Lacerda, no caso da revelação do código secreto do
Ttamarati, V. Exas. abandonaram nosso inesquecível Euvaldo Lodi à sanha dos seus inimigos e à
malcheirosa e furiosa ira dos fogosos coronéis que presidiam a República do Galeão, e deixaram
abandonado o nobre deputado até que a morte o arrebatou do convívio de nós, que nunca havere-
mos de esquecer o muito que ele fez a favor do PSD, custeando muitas de nossas esplêndidas
vitórias, como a que levou Juscelino à governadoria do Estado e à presidência da República.

Não é, pois, de admirar que V. Exas. tenham abandonado os pessedistas do interior do
Estado.

Vejam a cobertura total que a UDN concede, orgulhosa, a esse Lacerda, agitador profis-
sional que outra cousa não tem sabido fazer senão intranqüilizar o Brasil. E, se dependesse dela, o
"inocente e angelical" Tenório já estaria nos altares.

Metam o dedo na consciência, Srs. do Diretório Regional do PSD mineiro. Penitenciem-se
dos seus erros e das suas omissões. Mudem de vida. Procurem cumprir os seus deveres para com os
pessedistas cuja fidelidade à nossa legenda colocou V. Exas. nessas posições privilegiadas de que
muitos têm usado e abusado, exclusivamente em proveito próprio e em proveito dos seus familiares.

Não há cousa que mais se deva estimar, em política, do que a fidelidade partidária. Este, o
motivo por que, para os pessedistas, sempre fiéis ao seu partido, as mais leves faltas podem ser
avaliadas como as maiores afrontas, e os menores descuidos podem ser tidos na conta de grandes

delitos.
Repito-lhes: procurem V. Exas. cumprir os seus deveres e conduzam o PSD para seus mais

altos destinos.

VI

O PR E OS PERRISTAS

Vejam o PR, Sr. Presidente e Srs. membros do Diretório Regional do PSD. Neste Partido,
em cujo seio se tem tramado as maiores conspirações contra o PSD, nesse Partido, que vem humi-
lhando e maltratando os nossos correligionários, nota-se que, na verdade, os chefes sempre estão
solidários com os chefiados. Essa solidariedade é absoluta. É completa. Até para o mal. Até para a
imoralidade administrativa.

O PR possui uma organização impressionante que parece muito com a do Partido Comu-
nista. Ele não olha os meios para chegar aos fins. Seu apetite de mandar é voracíssimo. Em alguns
municípios, sua empáfia de mando se toma um insulto. Este tem sido um dos recursos usados e
abusados para ele arrebatar eleitores ao PSD.

Sempre guloso e cada vez mais guloso de mando, oPR é muito exigente. Quer sempre mais.
Ai de quem faz coligação com ele, pois não conhece renúncias nem sabe limites na ambi-

ção. Somente quer levar vantagens em tudo.
O partido que é seu coligado deve estar disposto a todos os sacrifícios e às maiores renúncias.
Foi assim com a UDN. Est!iendo assim com o PSD, a cujos chefes ele impôs, nas últimas

eleições, um acordo vexatório, humilhante e imoral, acordo cujo texto é ignorado por muitos de V.
Exas. e por todos nós outros convencionais aqui presentes e principalmente pelos diretórios muni-
cipais que nunca o subscreveriam, pois esse acordo vale por uma escritura de venda dos nossos
brios ou um registro de óbito do nosso Partido.

A propósito de acordo com qualquer partido, para as futuras eleições, creio ser convenien-
te salientar, aqui e agora, que nós estaremos por aquele que for aprovado, em seus mínimos deta-
lhes, por todos os diretórios municipais reunidos em convenção.

Qualquer candidato pessedista a governador do Estado, afoito em assinar acordos com o
PR e o PTB, deverá cuidar, também, de assinar um acordo conosco, possivelmente em cartório,
diante de testemunhas idôneas.

VII

PESSEDISTAS SEM VERGONHA

Continuo provocando a atenção de V. Exas. para o PR, Srs. do Diretório Regional do PSD.
Quando se trata de prestigiar qualquer correligionário seu, o perrista não hesita em prati-

car qualquer imoralidade.
Há perristas que têm feito "patifarias" na Secretaria das Finanças e na Secretaria da

Viação por secretários de Estado cuja participação nesse governo constitui uma afronta aos brios
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dos pessedistas e vale por um tapa na cara de nossos valorosos e fiéis companheiros, dentre os
quais os de Hervália e de Coimbra, de Piranga e de Itambacuri, de Itabira e Santa Bárbara, de
Ubá e de Salinas.

Sempre estiveram a serviço do PR as secretarias que ele recebeu nessa condenável partilha
do governo do Estado.

Curioso é que a esta altura do seu governo o pacificador Bias Fortes não conseguiu saciar
a fome dos perristas famintos, descontentou os pessedistas e não tem agradado aos petebistas.

O PR tem engordado, também, à custa de V. Exas. Srs. do Diretório Regional do PSD. De
V. Exas. que são omissos no cumprimento dos seus deveres de defensores dos direitos e dos interes-
ses do PSD. De V. Exas. que exigiram e obtiveram de nós que déssemos, ao PR, uma cadeira no
Senado para o Sr. Bernardes Filho, confiados na palavra perrista que lhes afiançou, em troca, o
apoio à candidatura Valadares ao mesmo Senado da República, apoio que, no momento oportuno,
falhou porque o PR não vota em candidato da marca de Benedito Valadares segundo expressão de
um prócer perrista. De V. Exas. que não nos deverão exigir maiores sacrifícios para a reeleição do
bem afortunado senador perrista cuja permanência no Senado da República, ou em qualquer outro
lugar, com o apoio do PSD, somente será explicável por uma absoluta falta de vergonha dos
pessedistas.

AÇÃO POLÍTICA

vaidade, ostentam as medalhas conquistadas por causa dos triunfos que não dependeram de seus
esforços e sacrifícios porque estes foram nenhuns.

Pode, também, ser aplicado aos intrépidos e valorosos lutadores que formam os diretórios
pessedistas municipais e compõem nosso invencível eleitorado. Ao grande exército de nossos brio-
sos correligionários, comparáveis às humildes letras minúsculas, sem as quais seria impossível
escrever a verdadeira história do PSD, cuja vida essencial está nos municípios em que eles brigam
e lutam, sangrando em muitas feridas causadas por cruentas cutiladas, a fim de a nossa legenda
crescer e fortificar-se mais para os futuros prélios eleitorais.

V. Exas., Srs. Membros do Diretório Regional, são felizes, são bem-aventurados, gozando
de todos os benefícios derivados dos bons êxitos nas batalhas travadas por nós. Enquanto conserva-
mos as cicatrizes de muitas feridas e as duradouras lembranças de todas as ofensas recebidas da
maldade de inimigos ferozes, V. Exas., risonhos e alegres, se divertem com a coroa de glórias, a
qual os habilita para a escalada facil aos postos mais altos e mais rendosos, no Estado e na Repúbli-
ca. Nós suamos nos trabalhos de cada dia e de todos os meses, e V. Exas. colhem os frutos de nossos
árduos trabalhos.

E isto mesmo: A glória altiva que coroa os grandes vem de todos os heroísmos dos pequenos

IX

VIII

A ORIGEM DA GLÓRIA ALTIVA QUE COROA OS GRANDES

Srs. do Diretório Regional, permitam-me que lhes recorde aquela página de L'Aiglon em
que Edmond Rostand, na Scêne LXdu DeuicièmeActe, nos mostra o Duque de Reichstadt advertin-
do a Mermont, numa invectiva que parece terno recriminar contra o esquecimento dos pequenos e
dos humildes nas grandes obras históricas:

Dans le livre ata sublimes chapitres
Majuscules, c 'est vous qui composez les titres,
Et c'est sur vous toujours que s 'arreten! les yeux!

No livro grande, sois vós, maiúsculas, que formais os títulos nos sublimes capítulos. É
sempre em vós que os olhos da admiração param.

Mais les milie petites letíres... cc sont eux:
Et vous ne serjez rien sans l'ar,née humble et noire
Qu'ilfautpour composer une page d'histoire!

Porém outras mil letrinhas, malvistas, são lidas muito mal. Sem esse exercito humilde e
negro, ninguém conseguiria escrever ao menos uma página de qualquer história.

Aos senhores membros do nosso Diretório Regional pode ser aplicado tudo que foi dito
pelos versos franceses. Pois eles representam as letras maiúsculas com que são escritas os pompo-
sos títulos dos capítulos da história de nosso partido político. Atraem todos os olhares da admiração
popular. Colhem os louros de todas as vitórias nas urnas. E, nos peitos inflados pelo orgulho e pela

O PSD TEM CONQUISTADO BONITAS VITÓRIAS,
MAS NÃO TEM SABIDO USAR DELAS

Permitam-me, também, que lhes faça uma advertência. O nosso Partido é de homens que
não aspiram mais que isto: que a justiça lhes seja feita, que os seus direitos sejam reconhecidos e
que lhes não seja tirado o que realmente é seu, como prêmio das vitórias de que têm sido os princi-
pais artífices. Pois quem tira o prêmio devido ao vencedor, tira, nele, a vontade de lutar.

Os pessedistas possuem a grande virtude da afetuosa lealdade ao seu Partido, à Legenda.
Eles são essencialmente constantes. Não circundam a Democracia, apenas. Procuram instalar-se no
coração dela. Não possuem nenhum delírio de grandeza e não pelejam com o ódio em brasa no
coração nem com a ira espumando nos dentes cerrados.

Os pessedistas mineiros têm situado o PSD na sua realidade, como agremiação partidária,
que tem fincado no Brasil as linhas-mestras da estabilidade democrática e do fortalecimento do
clima propício ao desenvolvimento nacional.

Eis por que eles não atinam com os maus-tratos de que têm sido vítimas, nem com o
abandono a que têm sido relegados, maus-tratos e abandono que não correspondem aos sacrifícios
feitos para que o PSD saísse vitorioso nas urnas de diversas eleições.

Deve presidir-nos o espírito de família. As relações entre nós deverão ser como as relações
entre irmãos ou entre bons amigos, sempre solidários uns com os outros. E não como as relações
entre senhores e escravos.

No Partido Social Democrático, deve e tem de acabar esse espírito de senzala que tem
feito que meia dúzia de felizardos triunfe na vida à custa dos sofrimentos e da desgraça do grande
eleitorado pessedista.

Plutarco, na vida de Fábio Máximo, escreveu que Aníbal sabia vencer, mas não sabia usar
a vitória: Annibal, victoria uti nescis.

Com o PSD acontece o mesmo.
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UNIDOS, SEREMOS INDOMÁVEIS, INVENCÍVEIS

Nota-se um grande desânimo no meio dos pessedistas para o serviço de alistamento eleitoral.
A débito de V. Exas., Srs. Membros da Diretoria Regional do PSD, é que lançamos, em

grande parte, essa indiferença dos chefes políticos municipais que tudo fizeram ao seu alcance,
deles, e tudo sacrificaram nos pleitos passados sem que vissem compensados os seus esforços ou
bem avaliados os seus sacrifícios.

As reclamações contra esse injusto e imerecido abandono a que os nossos leais compa-
nheiros foram relegados, chegam-nos, cada dia, de todos os quadrantes do Estado.

Censuramos a atitude de V. Exas. na esperança de que, recebendo bem as nossas censuras
(pois elas revelam nosso grande interesse pelo PSD), mudem de procedimento ef11 face da nossa
situação que não pode continuar assim.

Lembrem-se de que, de eleição para eleição, perdemos terreno. Perdemos, sim.
A prova desa verdade está na diminuição do número de nossos deputados estaduais em

cada legislatura: Em 1947, o PSD elegeu 38 deputados; em 1949, 28; em 1954, 22.
Enquanto isto aconteceu, o PR, em 1946, mirrado, anêmico, opilado, fortificou-se e está

crescendo cada vez mais. E o que atesta este rápido relatório: Em 1947, elegeu 5 deputados; em
1950, 9; em 1954, 14.

Parece que o PSD é o partido de cuja área os outros retiram seus próprios aumentos de
território.

Unidos, sentindo, todos, o sofrimento de cada um, protestando juntos contra a menor in-
justiça feita contra qualquer um de nós, seremos indomáveis e invencíveis.

XI

"ESTAMOS NAUFRAGANDO. TUDO OK.!"

Srs. do Diretório Regional do PSD, os pessedistas do interior do Estado até aqui não vieram
com a finalidade de um alegre passeio à nossa Capital, de um piquenique político, de uma pândega
barulhenta, porque seria cometer um delito de vagabundagem inadmissível nos dias que correm.

Não vieram, também, bater palmas às propostas de V. Exas. sem qualquer discussão, como
infelizmente acontecia em outras convenções em que até o orador que deveria saudá-los, era esco-
lhido a dedo para o apoio incondicional e para os elogios imerecidos a V. Exas.

Nem mesmo vieram para simplesmente assinar os seus nomes num livro qualquer, como
se tratasse de coisa sem importância a ser resolvida por esta Convenção Regional tão ansiosamente
esperada e tão tardiamente convocada.

Falo assim porque, na verdade, o que está sendo feito pelos convencionais é ato sério e
solene. Muitos, sem saber o que estavam fazendo, subscreveram uma ata que ainda não foi redigida
e que deverá ser lavrada corri escrúpulo, nela não constando assuntos que aqui não forem tratadas
nem resoluções aqui não aprovadas.

Os convencionais se acham nas condições daqueles que assinaram um cheque em branco,
confiados na dignidade dos que compõem a Mesa que está dirigindo os nossos trabalhos e que não
deve abusar da confiança nela depositada.

Muitos deles, quase todos eles, aqui vieram para dizer aV. Exas., por meu intermédio, que,
há três séculos, o moralista La Rochefoucauld fez da ausência a mais perfeita análise nesta senten-
ça: a ausência é como o vento que apaga as velas e atiça os incêndios.

A ausência de V. Exas. (ausência da atual realidade política de Minas Gerais) está contri-
buindo para apagar as velas, as chamas do nosso entusiasmo para o pleito de 1958, e está atiçando
os incêndios do descontentamento nos arraiais do PSD.

Muitos deles, quase todos eles, aqui vieram para dizer a V. Exas. que o PSD está desapare-
cendo no interior do Estado de Minas Gerais.

Muitos deles, quase todos eles, têm a impressão de que V. Exas. conduzem o destino do
PSD com aquela frieza profissional do radiotelegrafista que, de bordo de um barco a afundar, co-
municava para a sua base: Estamos naufragando. Tudo OK.

XII

QUEREMOS O PSD SEMPRE MAJORITÁRIO EM MINAS

Srs. do Diretório Regional do PSD,

Já é tempo de alguns de V. Exas. reconhecerem que são demais na direção do nosso Parti-
do, que necessita, e necessita mesmo, de dirigentes atuantes, sempre presentes aos sofrimentos dos
pessedistas e sempre solidários com eles em todas as circunstâncias.

Não é nossa intenção tirá-los dos lugares em que se acham bem situados. Mas, como lhes
Ficaríamos agradecidos se reconhecessem a conveniência de passar, a outros companheiros, os
encargos da direção do PSD, encargos que devem ser considerados antes como cargas pesadas do
que como honras com que alguém possa envaidecer-se.

Revelará uma grande ignorância dos nossos propósitos quem achar que desejamos nós
uma reforma completa da Comissão Executiva do nosso Diretório Regional.

Desejamos continuar a ser como temos sido: a favor do PSD, que não é e não pode ser
chefiado por este ou por aquele grupo de políticos ensimesmados e anacrônicos.

Somos e seremos a favor do fortalecimento, do engrandecimento e do prestígio da nossa
legenda, a favor de um Diretório Regional formado de homens de real valor eleitoral, sempre fiéis
ao Partido, os quais deverão substituir aqueles que já atingiram a meta e sentem, na sua idade
provecta, a necessidade de passar a flama, o facho a outros mais novos e mais fortes. Estes irão
corresponder às exigências do momento político que estamos vivendo e aos reclamos do PSD, que
não pode continuar correndo o risco de perder a sua importância, o seu brasão de majoritário nas
eleições em Minas Gerais.

XIII

QUEREMOS QUE OS NOSSOS ESTATUTOS SEJAM OBEDECIDOS

Somos a favor de um Diretório Regional, cuja composição não seja presidida pelo arbítrio
de quem quer que seja.

Somos a favor do Diretório Regional que, de acordo como artigo 18 dos nossos estatutos,
seja formado, atendendo a força eleitoral do partido, em cada região e que, segundo o artigo 19,
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letra "5", deve prestar aos Diretórios Municipais assistência jurídica reclamada para a defesa
legal dos interesses do partido que lhes cumpre preservar.

Somos a favor de um Diretório em que não haja predominância de panelinhas. Um Diretório
em que tomem parte representantes de todas as regiões do Estado, em que o número de represen-
tantes da Região do Vale do Rio Doce (formada de quase 90 municípios e com 2 milhões de habi-
tantes e quase a maioria dos prefeitos do PSD) seja igual, pelo menos, ao número de representantes
do Oeste de Minas.

XIV

OS PESSEDISTAS TÊM FOME E SEDE DE JUSTIÇA

É pena que todos os convencionais não possam jorrar nesta sala seus bem fundados pro-
testos e suas justas reclamações.

De quase todos, escutaríamos que o Diretório Regional, cujo mandato já se vai extinguin-
do, não atuou como porta-voz do grande eleitorado pessedista.

Muitos teriam de contar que, em certos municípios, embora prestigiando, nas urnas, o
nosso candidato a governador do Estado, os pessedistas recebem um tratamento que não se admite
nem mesmo para os criminosos.

Alguns não compreendem, até hoje, porque, tendo sido fiéis à nossa legenda e estando o
PSD com a maioria dos vereadores na Câmara Municipal, possa o PR, em certos municípios, mo-
nopolizar nomeações e ficar com um prestígio ilimitado, absoluto, inclusive o de enterrar as mãos
e os braços até o sovaco nos cofres do Estado, para fins eleitorais.

De quantos sabemos que se acham justamente revoltados à vista do descaso com que o Sr.
governador lhes escuta as reclamações bem fundamentadas. E à vista da falta de vigilância do chefe
do governo nas secretarias em má hora confiadas ao PR, à vista da falta de fiscalização, principalmen-
te dos atos do Sr. Feliciano Pena, na Secretária da Viação e Obras Públicas posta a serviço de sua
candidatura a deputado Federal e da candidatura do seu filho a Assembléia Legislativa do Estado.

Em Santa Maria de Itabira, o mencionado secretário confiou a um seu amigo e correligio-
nário a execução das obras de aumento do prédio escolar da cidade.

Em Conselheiro Pena, o chefe do PR local é quem está pagando, na sua residência, com o
dinheiro do Estado, as obras de construção do fórum. O nobre Deputado Sebastião Anastácio pode-
rá atestar que estou dizendo a verdade.

Não somos contra os melhoramentos que estão sendo feitos em Conselheiro Pena pelo
governo do Estado, a pedido do nobre Deputado Sebastião Anastácio. Somos e seremos contra o
processo adotado pelo Sr. Secretário da Viação a fim de conseguir votos nas urnas do ano que vem.

No dia 12 de agosto, no Plenário da nossa Assembléia Legislativa, retumbaram estas pala-
vras de nosso grande, combativo e honrado Deputado Soares da Rocha:

Há mais ou menos um mês, apareceu, em Rio Branco, o Sr Secretário da Viação, para
inaugurar obras autorizadas por governos anteriores, fazendo, através dessa inaugura-
ção, a mais desbragada campanha de ordem pessoal, promovendo em minha cidade um
comício para atacar o PSD, que elegeu o governador que lhe confiou o cargo de secretá-
rio de Estado. Continua o Sr Feliciano Pena como uma alma penada pelo Estado adentro
(com um filho a tiracolo, também candidato a deputado estadual) a usar e abusar dos
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cofres públicos para fazer propaganda de ordem pessoal, em detrimento às vezes do pró-
prio partido que o elegeu e que o indicou para o cargo de Secretário da Viação. Mas
podem V Exas. estar certos, Srs. deputados, de que os homens do PSD como eu, que não
se abaixam diante de ninguém, estarão prontos, na primeira oportunidade, para denun-
ciar essa traficância eleitoral do Sr Secretário da Viação, porque não é possível que o
PSD, que tem três vezes mais eleitores do que o Partido Republicano, possa continuar
nesta humilhante situação de subalternidade, mendigando favores nas secretarias ocupa-
das por nossos adversários políticos.

De outros convencionais ouviríamos que, contra os pessedistas e, principalmente, contra o
Estado, até bandalheiras estão sendo feitas por gente do Executivo Estadual, como está acontecen-
do em Salinas, embora as provas apresentadas ao Sr. Governador pelo Deputado Chaves Ribeiro,
cuja dedicação ao PSD, se é de todos conhecida, ainda não é bastante apreciada.

De outros, escutaríamos que o governo do Estado não fez, até hoje, cousa alguma em seus
municípios, em suas regiões, onde ele apenas está presente através de agentes do fisco, que só
cuidam do aumento abusivo e extorsivo do imposto territorial, e através da presença de funcioná-
rios da Secretária das Finanças, totalmente ocupados nos serviços políticos a favor do PR, perce-
bendo até diárias para isto, e viajando com passe livre, por conta dos cofres públicos.

Pergunto ao nosso distinto e abnegado correligionário, o Deputado Sr. Álvaro Salies, se
me permite, agora, a leitura da cópia do texto do telegrama que ele enviou ao Exmo. Sr. Governador
Bias Fortes.

Aimorés, 23 de julho de 1957
Governador Bias Fortes - Belo Horizonte

Lamento profundamente ser obrigado dirigir-me V Exa. pela décima vez sobre mesmo
assunto vg mas vg infelizmente pertenço a esse infeliz partido PSD que vem sofrendo
grande desgaste após haver V Exa. assumido Governo do Estado pt.
Enquanto não conseguimos nem uma obra ao menos vg um só benefício que assinale sua
passagem no governo vg cujas escusas se baseiam sempre falta meios e dificuldadesfi-
nanceiras Estado vg enquanto funcionários Estado não recebem seus vencimentos vg
Governo mantén aqui e em Resplendor cabo eleitoral José Lobo de Vasconcelos a serviço
do PR vg percebendo vencimentos vg diárias e passe livre tudo por conta do Estado vg o
que vem revoltando o povo honesto e honrado desta região que decepcionado falta abso-
luta administração seu Governo vg chega ao máximo admitindo esse estado de cousa tão
degradante pt Respeitosas saudações

a) Deputado Alvaro Salles.

Afirmo que há mais de um ano o Sr. Deputado Álvaro Salles, inutilmente, vem chamando
a atenção do governador para esse 'lobo-mau' que está perturbando a ordem no município de Aimorés.

Digo: inutilmente porque, em aparte ao meu, discurso pronunciado na Assembléia
Legislativa, no dia 21 de junho de 1956,0 Sr. Deputado Álvaro SalIes declarou textualmente:

Devo dizer; a bem da verdade, que levando o assunto ao conhecimento do senhor Governa-
dor do Estado, quanto a atuação do Si: José Lobo, em Resplendor; ele imediatamente provi-
denciou no sentido de que ofuncionário fosse dali transferido e retórnasse a Capital.
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Acontece, porém, que a tal desejada transferência ainda não houve. No mencionado dis-
curso, li os termos de uma carta, escrita por um funcionário da Secretaria das Finanças, comunican-
do-me que o Sr. José Lobo (ex-udenista e hoje ardoroso perrista, e que como prêmio do seu ingres-
sono PR foi nomeado fiscal de rendas do Estado) já fixou planos, na Secretaria das Finanças, para
a eliminação do PSD no Vale do Rio Doce.

E a carta tinha um grande fundamento. Tanto assim que os Jornais desta Capital, no dia 31
de maio de 1956, noticiaram que o Deputado Ozanan Coelho havia solicitado providências ao Sr.
Governador para impedir que o Sr. José Lobo Vasconcelos continuasse fazendo pressão política no
Vale do Rio Doce, inclusive na cobrança da dívida ativa.

Permitirei apartes, a este meu discurso, aos convencionais que desejarem ilustrá-lo com
exemplos de outras patifarias que vem provar como o PSD está passando mal, e muito mal, está
sendo vilmente perseguido no governo do Sr. Bias Fortes.

E o nobre líder da maioria, representante do Sr. Governador na Assembléia, não quer
atestar, aqui, de público e raso, que quase foi necessário ao Sr. Bias Fortes empregar a mão militar
e bem armada para arrancar do gabinete do Sr. Secretário da Viação o processo ali retido e engavetado,
processo relativo ao campo de pouso de Muriaé?

Quantos leais companheiros nossos, poderiam dizer-lhes, Srs. membros do Diretório Re-
gional, que V. Exas. os traíram e os abandonaram, pois nunca apareceram no palácio do governo
para, energicamente, defendê-los e defender os seus direitos, sem prejuízo dos direitos dos outros
partidos coligados, pois o nosso modo de fazer política não nos permite pleitear injustiças ao Sr.
Governador e nos obriga a respeitar o direito alheio.

O que nós temos é fome e sede de justiça.
O que nós exigimos é apenas que justiça nos seja feita.
Para ganharmos todas as eleições no Estado, nunca precisamos e não precisaremos de

favores do Palácio da Liberdade.
Vencemos a UDN quando este Partido estava no poder. E, unidos ao PTB, derrotamos

espetacularmente a UDN coligada ao PR quando, na eleição para renovação de dois terços do
Senado, os perristas julgaram que já possuíam asas bem fortes para vôos altíssimos.

xv

O PSD NÃO PODE CONTINUAR ATRELADO AO CARRO DE TRIUNFO DO PR

Srs. Membros do Diretório Regional,

Se não todos os pessedistas, pelo menos a maioria deles aqui se acha pedindo a V. Exas.
que façam um severo exame de consciência quanto à vida passada que levaram e, desde já, pedindo
aos novos membros a serem eleitos que tomem o firme propósito de, no futuro, se interessarem, de
verdade, pelo bem-estar do PSD.

E, para que assim seja, os pessedistas esperam que o futuro Diretório Regional não os
humilhe nem mesmo com a simples indicação de qualquer futuro candidato perrista a vice-gover-
nador do Estado ou a senador da República, ou a outro cargo, seja no Poder Legislativo seja no

Poder Executivo, pois esse gesto da mencionada simples indicação, além de inamistoso, seria con-
siderado como desrespeitoso aos nosso brios.

Já não quero falar no pedido dos nossos votos para qualquer candidato do PR. Tal pedido
somente poderá ser feito por ousadia inqualificável, cujo fruto menor será a quebra de nossa unida-
de partidária.

Não é possível que o Diretório Regional do nosso Partido queira continuar a ver o PSD
atrelado ao carro de triunfo do PR, nas próximas eleições.

É preferível perder o governo.

XVI

UNIDOS, VENCEREMOS

Srs. Convencionais,

A esta altura do meu discurso, quero dirigir-lhes minhas últimas palavras, principalmente
aos Srs. representantes dos Diretórios Municipais do PSD, os quais, se ainda não sentiram o incô-
modo e as inconveniências da coligação com o PR, contudo devem estar sentindo a necessidade de
trazer, às vítimas dela, a solidariedade confortadora e esperada, a qual nunca deverá ser negada a
membros sofredores da família política, a que nós todos pertencemos.

Se fossemos mais unidos, seriamos mais fortes e respeitados.
A falta de união entre nós tem sido prejudicial ao PSD e muito benéfica aos nossos adver-

sários, que se unem cada vez mais contra nós.
Se houvéssemos trabalhado juntos, outra seria a sorte dos pessedistas do interior do Estado-
Unidos não temos de temer cousa alguma, nem governos que nos pretendam sujeitar, nem

tiranos que nos queiram oprimir.

Quão feliz e mais forte e respeitado seria o PSD se realmente o vínculo da mesma solida-
riedade nos unisse.

Unidos, seremos as invencíveis muralhas do nosso Partido.
Unamo-nos numa convergência de pensamentos, numa comunhão de idéias, numa única

vontade para o mesmo fim: o prestígio cada vez maior da nossa legenda.
Não larguemos aos inimigos o que ganhamos à custa de enormes esforços e, até, com a

perda de sangue de abnegados e sacrificados companheiros.

*

Observação: Por várias vezes, este discurso foi interrompido por longos aplausos e por
calorosos apartes dos pessedistas que eram vítimas do PR, sempre prestigiado pelo Governador
Bias Fortes. Vale dizer: quase todos os convencionais.

Houve um momento (um, só) em que o nobre Deputado Crispim Jacques Bias Fortes
aparteou o discurso, declarando:

V Exa. está sendo injusto, atacando o governador do Estado, homem honesto e digno de
respeito, o qual não merece a sua crítica, as suas censuras, os seus ataques. V Exa, está
fazendo demagogia, uma demagogia barata.
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- Foi também a custa de minha dernagogia barata que o senhor seu pal conseguiu chegar
ao Palácio da Liberdade.

A minha resposta motivou estrondosos e dernorados aplausos no auditório.
Então, aproveitando a oportunidade, falei:

- Está vendo, nobre Deputado Bias Fortes, o que V. Exa. provocou? As minhas palavras
estão traduzindo os profundos sentirnentos de nossos perseguidos e sacrificados correligionários
politicos que as aprovaram corn calorosa salva de palmas.

him—

44
ki
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Respondendo o aparte, afirmei:

D
Quando o proco de Calambau, Padre José N. Grossi,
caminhava para a suntuosa Igreja Matriz de Santo Antonio
(que ele havia construIdo) a fim de, nela, ser sagradoBispo,
foi acompanhado pelo Arcebispo Dom José D'Angelo
(sagrante), Dom José Eugênio, Dom José Costa (consagrantes)
e Dom HermInio Maizoni Hugo.

Outro imponente aspecto da procissão que levou Padre Jose
Nicomedes Gross  ate a Igreja Matriz que ele construiu corn
rnuito arnor a Deus a ao padroeiro Santo AntOnio.

No dia 25 de janeiro de 1953 Calambau celebrou
festivamente a cerirnOnia da SagracOo Episcopal de seu
estimado pãroco, Padre José Nicomedes Grossi, eleito Bispo
de Born Jesus da Lapa pelo Papa João XXIII.

Em Calarnbau-MG, o Presidente Juscelino Kubitschek
discursou, saudando a Bandeira Nacional em que ele havia
colocado mais uma estrela que representava BrasIlia, a nova
Capital Federal. Foi uma das mais belas e mais inspiradas
oraçOes pronunciadas por ele.
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O Presidente Juscelino Kubitschek esteve em Calambau durante os dias 20 e 21 de janeiro de 1962, inaugurando obras
p6blicas de grande importância social, feitas corn preciosos recursos financeiros que o Deputado Padre Vidigal havia
conseguido de seu abençoado governo. Dentre elas, o prédio do Ginásio Estadual e o abastecimento de 6gua potável a
Cornunidade (SESP).

Acompanhado de Dom Oscar de Oliveira, Arcebispo de Mariana, do Senador Benedito Valadares, do Deputado José
Maria Alkirnim, do Prefeito Antonio Quintão Carneiro e de outras autoridades, ele passeou pela Praça Cônego Lopes,
dando por inaugurado o calçarnento da cidade.

*

Estando presentes diversas autoridades de Nova Era, de Piranga, de Itambacuri e representantes de Senador Firmino, dos
municIpios de Timóteo e de Jaguaracu, o Presidente Juscelino Kubitschek preside a inauguracão do Jardim J K, na cidade de
Calarnbau.

Depois de urn passeio pelas ruas de Calambau, o GovernadorJuscelino Kubitscliek e o Arcebispo Dorn Oscar do OIi\eua
parararn, diante da Igreja Matriz, corn os politicos e os representantes do Clero que os acornpanhavam.

Em Calambau-MG, o Presidente Juscelino, o Arcebispo Dorn Oscar de Oliveira, o Senador Benedito Valadares e o
Deputado José Maria Alkimim e outras autoridades civis e ectesiãsticas foram fotografadas diante da rnajestosa Igreja-
\'r7 iii pardquh

Em Calarnhau, a Deputado Jose Maria Alkmirn pronunciou aplaudido discurso, quando aconteceu a solenidade corn que
foi inaugurada a sede do Colegio Estadual.
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Discursando por ocasião da inauguracao do prédio que é sede do Coleglo Estadual, em Ca!arnbau, o orador, citanclo Bias,
entendeu de salientar: "Refiro-me ao Sãbio da Grécia". Nesse momento, poucos presentes contiveram o riso.

6r_)•	 c_U.)I,
-
No banquete corn qLIt I iii' i.	 L*imbau-MU,o Iiidtn	 no kubitschek pronunciou irnportante e
aplaudido discurso.

Em (alarnbau, o Presidente juscej no Kubitschek encontra trés Ilderes politicos, bons amigos de todas as horas, assim de
perto como de longe, ties leais correligiondrios e fieis companheiros de lutas inesquecIveis: Dr. José Mateus de Vasconcellos
(de Sâo Dorningos do Prata), Dr. Antonio Firrnato de Almeida (de Itarnbacuri) e Padre Vidigal.



Em Calarnbau, na residência do Deputado Padre Vidigal, houve o encontro do Dr. Geraldo Moraus Quintàu u do Dr.
Paulirio Cicero Vasconcellos, candidatos a deputados estaduals, corn o Presidente Juscelino Kubitschek, corn o Sertador
Benedito Valadares e o Deputado José Maria Alkmim. Janeiro de 1962.

CapItulo 16

CALAMBAU
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4sse1l1i7Wia Leçi,clatha do Miiias Gerais, no Jia 22 (10 llOt'e/lI/)r() de 1958.)

PATR!A EM TRÉS DIMENSOES

111101 0iciUme. enhores Deputados,

A pátria ou se toma em sentido particular, ou geral, ou em urn sentido mais amplo.
Particularmente falando, a pátria é aquela em que cada urn teve seu nascirnento no berço

coThalado pela ternura dos pais.
Geralmente se entende por pátria a Repüblica ou o Estado cujos membros somos. E, de

modo mais amplo: toda a Terra.
Neste tiltimo sentido foi que a tomou OvIdio, quando disse:

Omne solum forti patria est ut piscibus aequor.

Em Calamhau, nurna hora de folga, o Presidente Juscelino Kubitschek conversa corn o Deputado Padre Vidigal.

Toda a terra é pátria para o forte como para os peixes é a água.

Owen sentiu o mesmo, no seu Epigrama 81, do Livro 3.

Est domi ubique bonus, sapiens non exulat umquam,
Omne solumforti patria, et omne salum.
Exsilium est ubicumque male est, patria est ubi contra
Patria ubique bonis, exiliumque malis.

0 born, em qualquer parte tern casa, e o sábio, na realidade, nunca é desterrado. Para quem
é forte. ]he é pátria toda a terra. Onde me sinto mal, encontro o desterro. E onde me acho bem,
encontro a pátria. E qualquer pals, para o born, é sua pátria. E, para o mau, é desterro.

Antes de Cristo, já os Antigos diziarn: Ubi bene ibipatria. E, segundo urn veiho provérbio
portugu& e nossa pátria aquela onde vivernos corn descanso, onde encontramos o allvio, onde
gozamo saiide, onde levamos vida perfeita.

0 mesmo pensamento contido no citado provérbio foi o de Johanes Auduenus. assirn

I/la mihi Patria est ubi pascor, non uhi nascoi;
I/la ubi sum notus, non ubi natus erain
Illa mihi Patria est quae patrimonia proebet,
Hic ubicumque habeo quod satis est habito.
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Pátria, para mim, é aquela onde me alimento, não somente aquela que o acaso me deu. É
aquela onde sou conhecido, não somente aquela onde nasci. Por melhor pátria, recebo aquela onde
com gosto vivo mais do que aquela onde com dor nasci.

Perguntado Sócrates de que terra era, respondeu (segundo refere Cícero, nas TusculanasLiv. 5) que de todo o mundo, que é pátria de todos.
E Diógenes respondeu o mesmo, como escreve Laércio no Liv. 6, pois nunca, na sua

pátria, lograva tanta estimação como fora dela.

II

O AMOR À TERRA NATAL

É certo que a natureza infundiu, em cada um de nós, o amor à terra natal.
Eis por que a cada um de nós lhe parece a sua pátria a melhor de todas, ainda que seja a

mais humilde. A de nome mais bonito, ainda que o não seja.
O poeta latino assim traduziu esse sentimento:

Nescio qua natale solum dulcedine cunclos
Ducjt, et immemores non sini: esse sul.
Quid melius Roma? Scythico quidfrigore peius?
Huc tamen ex ilia barbarus urbe fugit.

Em português, tais versos querem dizer: Não sei com que doce anelo ou atrativa elevação
pode, mais que a razão, o amor do solo pátrio. O bárbaro prefere as inclemências da Scitia às
delícias de Roma.

O amor é cego. E não avalia as cousas pelo que são, mas pelo que se amam. Eis por que,
conforme Sêneca (que eu não me canso de citar e recitar): Não há homem que ama a sua pátria pelo que
ela é, mas por ser sua e haver nascido nela - Nemo patriam, quia magna est, aniat, sed qula sua est.

Esse amor é que fazia Ulisses, entre os regalos de Feácia, desejar ver o nevoeiro que se
levantava sobre os montes de Itaca, sua humilde pátria distante —Exoptans oculis surgentem cernerefumuni natal is terrae.

Em pobres e humildes terras, nasceram Numa Pompílio, Bias (o sábio da Grécia), Pitágoras,
Anaxágoras, Aristóteles, Demócrito, Homero e muitos outros, dentre os quais me permito destacar
o Papa recentemente eleito, Sua Santidade João XXIII, nascido em Sotto il Monte, modestíssima
aldeia italiana, cuja população não chega a 2 mil habitantes.

Virgílio, querendo encarecer a bondade de Roma, Cabeça e Senhora do Mundo, lhe não
louvou nem o sítio formoso, nem as colinas encantadoras, nem os ares amenos, nem os campos
férteis, nem os muros sólidos e altos, nem os edifícios suntuosos, nem a exuberante fertilidade do
solo. Louvou, sim, e elogiou muito a grandeza de ânimo dos romanos na qual compendiou a suma
felicidade de uma grande pátria, porque o mais constitui uma boa terra.

Estéril era Esparta, mas virtuosos os espartanos.
Férteis e abundantes, Sodoma e Gomorra, mas viciosos os seus cidadãos.
Esparta, estéril, ficou famosa por haver sido seminário de varões ilustres.
Até parecia que somente Esparta era pátria de varões, porque a qualidade do sítio os fazia

vigorosos e a falta de mantimentos os obrigava a buscá-los com as armas, em outras terras.

AÇÃO POLÍTICA

Nasciam daqueles penhascos moços mais constantes e invencíveis que os mesmos rochedos.
Viam de sua carne despedaçada correr todo sangue sem uma lágrima. E primeiro lhes saía

a alma que o suspiro.
Entretanto, Sodoma e Gomorra, abundantes, foram cenários das mais nefandas torpezas.

III

É MELHOR QUE AS TERRAS SE CONHEÇAM PELOS FILHOS
QUE OS FILHOS POR SUAS TERRAS

Motivo de alegria e de vaidade para muitos é haver nascido nas metrópoles, nas capitais,
nas grandes cidades.

Gloriam-se mais da terra em que nasceram de que dos pais do que vieram ou do valor
próprio que possuem.

De quantos sabemos que são mais conhecidos pelos nomes dos lugares em que viram pela
primeira vez a luz do mundo, do que pelo nome das famílias a que pertencem.

Nascerem Belo Horizonte ou em São Paulo, em Paris ou no Rio de Janeiro é, aos olhos de
muita gente, meio caminho já andado na vida orgulhosa e de vanglórias.

Quanto a mim, acho melhor que as terras se conheçam pelos filhos que os filhos por suas terras.
Todos podemos fazer boa e conhecida a terra em que nascemos.
Platão foi justamente repreendido por Petrarca por haver declarado que entre as cousas

que mais devia aos deuses era o nascer ateniense e não tebano, grego e não bárbaro, porque não é
impedimento às virtudes o nascimento na terra. Em terras excelentes nasceram péssimos homens.
E em pátrias pequenas e modestíssimas, homens excelentíssimos.

Em Roma, terra graduada pela melhor do mundo, nasceram Nero e Heliogábalo,
perversíssimos monstros.

E em Tebas, condenada por Platão, nasceram grandes homens como Píndaro, Flacco, como
Epaminondas que foi glória das armas no seu tempo e inveja de Alexandre, no futuro.

[ti

NOME ANTIGO E MODESTO, MAS HONRADO

Admirável esta particular afeição com que amamos a terra em que recebemos os primeiros
obséquios da vida.

Se Platão dava graças aos deuses por havê-lo feito nascer em Atenas, glória das letras no
seu tempo, graças a Deus eu vivo dando, pelo fato de Ele haver-me destinado Calambau por berço.

Se grande é a obrigação que devemos aos nossos pais, grande igualmente deverá ser o amor
à terra natal, porque não é cabalmente agradecido quem não satisfaz com igualdade o benefício.

E sendo a vida, que logramos, benefício da pátria em que chegamos ao mundo, não sere-
mos pontualmente agradecidos se não lutarmos pela defesa do nome, da honra da terra em que
nascemos, satisfazendo assim, de certa maneira, o benefício que recebemos.

Com a natureza da terra natal se herdam o amor a ela e a obrigação de servi-Ia e, principal-
mente, de defender a sua honra que, também, está em seu nome, que é sua identidade histórica.

Ernesto HelIo nos ensina:

O nome é a honra e, ascendendo um pouco, o nome é a glória. A glória é a honra aumen-
tada, é a honra coroada, é a honra vestida de púrpura.
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O nome pré-histórico da minha terra natal, para nós que a amamos de verdade, é aquele
que foi dado pelos indígenas que habitaram as margens do Guarapiranga e que é o mesmo que ali
foi encontrado pelo taubateano João de Siqueira Afonso nos primórdios do século XVII (em1709)
quando chegou àquelas paragens, é o mesmo que depois brincou nos lábios de mais de doze gera-
ções (se a cada geração se pode dar a idade ou a duração de vinte anos).

Modesto, mas honrado, ele conta com mais de duzentos anos na tradição oral e na tradição
escrita, na História de São Paulo e das Minas Gerais e nas Histórias Eclesiásticas das Dioceses do
Rio de Janeiro e de Mariana, na Geografia e em documentos antigos e modernos de grande valor
jurídico ede grande valor político.

E patrimônio do Brasil, pois figura nos documentos que atestam o arrojo das conquistas
dos bandeirantes, uns que por ali passaram e outros que até ali chegaram e ali ficaram, como aquele
Salvador Fernandes, apontado como verdadeiro líder dos mineradores.

Boa gente, de alentados e apreciados brios, gente de Itu e de Santos, gente de Taubaté e de
Ubatuba e gente de Atibaia e de Mogi das Cruzes iniciaram o trabalho de construção do velho
Santo Antônio de Calambau.

Para ali se mudaram depois de iniciadas as minerações que, primeiro, se localizaram no rio
para a retirada do ouro de lavagem e, em seguida, subiram as faldas dos morros procurando-o nas
grupiaras, após serem praticadas imensas queimadas a fim de o terreno poder ficar mais à mostra.

Os Borba Gato e os Pires, os Velho Cabral e os Bueno, os Gago da Câmara e os Alves
Pereira, os Fernandes e os Moreira em Calambau estiveram no século XVIII e ali deixaram uma
numerosa descendência que, até hoje, sobrevive nos pentanetos dos tetranetos deles.

Nas camadas mais profundas do solo de Calambau estão sepultados os Januário Carneiro e
os Carneiro de Miranda, os Lima Duarte e os Duarte Badaró, dos quais vieram o capitão-mor Antônio
Januário Carneiro (fundador de Ubá), o primeiro Presidente Constitucional de Minas Gerais, Dr. José
Cesário de Faria Alvim, o deputado Francisco Bernardino Rodrigues Silva que presidiu a Província
do Piauí e foi, depois, candidato a presidente do nosso Estado, e o Deputado Federal, Francisco
Coelho Duarte Badaró, primeiro Plenipotenciário do Brasil República junto à Santa Sé.

No século XVIII, calambauenses lutaram na Guerra dos Emboabas sob o comando do
capitão-mor de Guarapiranga, coronel Rafael da Silva e Souza, ajudando a infligir tremenda derro-
ta à Segunda Coluna do caudilho Manuel Nunes Viana.

E, no século XIX, calambauenses lutaram em defesa da pátria na guerra contra o Paraguai
como estiveram lutando pelo triunfo da democracia na Itália, durante a última Grande Guerra.

v

SEM ALTERAÇÃO TOPONIMICA,
CALAMBAU PLEITEOU A SUA EMANCIPAÇÃO

Sr. Presidente, Srs. Deputados,

A mesma lei que rege o crescimento dos indivíduos também rege o crescimento dos povos.
Como o filho que sai do lar paterno, depois de crescido e de entrar na posse de bens que o

habilitam a viver independente, Calambau dispôs-se a montar casa para viver por conta própria,

julgando-se com o direito de emancipar-se, política e administrativamente, do município de Piranga
a que pertencia.E a 25 de fevereiro de 1953, por meio de uma comissão presidida por seu vigário, padre
José Nicomedes Grossi, encaminhou à CEDAGE a petição inicial em que pleiteava a sua emanci-
pação com as atuais divisas e sem alteração toponímica, conforme consta do parecer do relator
Edgard Magalhães. (Cf. Processo n. 167, página 34.)

Vem a propósito salientar que, no dia 6 de novembro de 1953, a Comissão Especial de
Divisão Administrativa e Judiciária votou unânime efavoravelmente à criação do município de
Calambau com suas atuais divisas, conforme as textuais palavras do parecer do nobre deputado-
relator.

No seu voto em separado o nobre Sr. Deputado Pinto Coelho Filho declarou:.., deixa-
mos aqui, com entusiasmo e júbilo, o nosso voto no sentido de se conceder a referida emancipa-
ção com as divisas atuais e com o mesmo topônimo... (Emancipação da Vila de Calambau, do
município de Piranga.)

O nobre Deputado Nunes Coelho assim terminou a redação do seu voto:.., subscrevo, com
prazer, o voto em separado do Deputado Pinto Coelho Filho que, aliás, está de acordo com o
parecer do relator, Deputado Ciro Maciel. (Cf. Processo n. 197, página 64.)

VI

LEI EXPRESSA OFENDIDA

Quando já estava resolvido o caso relativo à minha terra natal e o município de Calambau
deveria mesmo ser criado, a citada Comissão Especial, no dia 18 de novembro de 1953, resolveu
(não se sabe por que nem para que) atender ao requerimento de um seu membro, dela, no sentido de
ser mudado para "Presidente Bernardes" o topônimo do município de Calambau, cuja emancipa-
ção havia sido aprovada em reunião anterior, sem alteração toponímica.

Esqueciam-se os legisladores de que eram obrigados a observar uma lei em vigor. E quan-
do a não observassem por obrigação, ser-lhes-ia útil guardá-la por exemplo.

As leis foram feitas para a obediência de todos: dos grandes e dos pequenos, dos ricos e
dos pobres, da gente do PSD e da gente da UDN, da gente do PR e da gente do PTB e da que
pertence a qualquer outro partido político.

Os que erradamente se julgam poderosos e são legisladores terão, também, de respeitar as
leis. Terão de dar o ombro ao peso delas.

Sócrates, perguntado por um amigo que terra poderia escolher para viver com mais segu-
rança e felicidade, aconselhou:

Naquela onde mais se sacrificassem os moradores à obediência das leis. Porque somente
a terra em que as leis são observadas é a em que se pode viver em paz e felicidade.

Esse requerimento, feito por alta recreação de um deputado perrista, havia sido encami-
nhado à Comissão Especial sem que o povo de Calarnbau soubesse dele ou houvesse concordado
com a apresentação dele.

Nem mesmo os perristas mais exaltados sabiam que essa punhalada havia sido dada na
honra da terra que também é deles.

Posteriormente, a lO de dezembro de 1953, quando a Assembléia Legislativa havia discu-
tido, votado e aprovado, em i a discussão (27-11), o projeto em que constava a malfadada mudança
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do nome do novo município, foi que a gente do PR de Calambau (é o que se presume), ultrapassan-
do os limites do bom senso, subscreveu um abaixo-assinado (sem firmas reconhecidas) cujos ter-
mos são os seguintes:

W. Presidente Ribeiro Pena
Assembléia Legislativa.
Belo Horizonte,

Os abaixo-assinados, autoridades e representantes das mais variadas classes de Calambau,
futuro município de 'Presidente Bernardes', vêm, por este, congratular e enaltecer a digna
atitude da 'Comissão Especial 'pela feliz lembrança de ligar o nome do ilustre 'Presiden-
te Bernardes 'ao nome de nossa terra.
A satisfação, aqui, é geral, intenso é o regozijo da população daqui, pois justíssimo é o
desejo de reverenciar a tão insigne filho de Minas, que tanto bem tem prestado ao Brasil.
O povo quer e satisfeita deve ser a sua vontade, em manifestar o seu carinho e admiração
a esse ínclito e eminente mineiro que, entre grandes brasileiros, se colocou em plano de
igualdade, pelo seu valor moral e pela grandeza de seu elevado espírito cívico.
Assim, senhor presidente Ribeiro Pena, é na pessoa de 1< Exa. que apelamos para esse
plenário fazendo, à maneira da 'Comissão Especial', que aprove, por unanimidade, o
topônimo de "Presidente Bernardes" para o nosso futuro município.
Será, assim, mais uma vez, que a Assembléia e o povo de Minas se ligam em uma só vontade.
Contando merecer a preciosa atenção de todos os membros dessa Casa para o que pedi-
mos, atenciosamente agradecidos subscrevemos o presente.

Calambau, ]'de dezembro de 1953.

Seguem-se 67 assinaturas, algumas de pessoas que alegam não as terem dado ao abaixo-
assinado que acaba de ser lido.

VII

O PSD GOVERNANDO PRESIDENTE BERNARDES

Desejo chamar a sua atenção, Sr. Presidente, e a atenção dos Srs. Deputados para estas
tolices e estas mentiras contidas em tão poucas linhas:

A satisfação aqui é geral, intenso é  regozijo da população daqui...

O povo quer e satisfeita deve ser a sua vontade...

Será, assim, mais uma vez, que a Assembléia e o povo de Minas se ligain em uma só vontade.

Quantas tolices, repito. Tolices que não traduziram a realidade dos fatos, pois a instalação
do município (1° de janeiro de 1954) foi feita sem regozijo algum.

O descontentamento popular manifestou-se até nas solenidades dela, as quais pareciam
solenidades de algum ofício fúnebre, com as tristezas de um velório.

Se todo o povo desejava a emancipação de Calambau, a mudança do nome duas vezes
centenário tirou o entusiasmo que deveria presidir a referida instalação.

A própria passagem de ano, na noite de 31 de dezembro para 1° de janeiro, foi marcada por
esta singularidade: por um silêncio absoluto. Nem um foguete subiu ao ar, embora o costume uni-
versal de essa noite ser celebrada com estrepitosas expansões de muitas alegrias.

Realmente a alma do povo estava de luto.

Nas umas de 3 de outubro de 1954, os pessedistas do município recém-criado (desfraldando
esta bandeira: Calambau será sempre Calambau) elegeram a maioria dos vereadores (5 numa Câ-
mara de 9).

E, nas últimas eleições realizadas no mês passado, à sombra da mesma bandeira, erguida e
sustentada por Antônio Quintão Carneiro e seus indomáveis e abnegados companheiros, elegeram o
prefeito e o vice-prefeito, o juiz de Paz e os seus suplentes e tornaram a eleger a maioria dos vereadores.

Que pungente ironia, que doloroso escárnio: o PSD governando Presidente Bernardes!

VIII

O GOVERNADOR NUM FLAGRANTE ABUSO DO PODER

Quando sancionou a Lei n. 1.039, de 12 de dezembro de 1953, o Sr. Governador do Estado
(que, certamente, um dia, irá gostar de ver o nome da sua Diamantina trocado pelo nome de "Go-
vernador Mílton Campos" ou pelo de "Brigadeiro Eduardo Gomes"), o Sr. Governador do Estado,
num flagrante abuso de poder, feriu leis expressas, assim federais como estaduais, e ainda convênio
firmado entre o governo da União e os governos federados.

S. Exa. bem que poderia ter usado o direito de veto, impedindo a mudança do nome de
Calambau para "Presidente Bernardes", denominação já existente num município do Estado de
São Paulo, não sancionando o ato imprudente da Assembléia Legislativa que tripudiou sobre os
direitos imprescritíveis de uma Comunidade de pessoas humildes, mas dignas de respeito, ato
contra legem, principalmente contra a Lei Estadual n. 28, de 22 de novembro de 1947, a qual, no
art. 40. estabelece:

Na toponímia de municípios e distritos não se repetirão denominações já existentes na de
municípios e distritos de outros Estados, sendo ainda de se evitar a designação de datas,
vocábulos estrangeiros, nomes de pessoas vivas...

A norma é imperativa: não se repetirão denominações já existentes nos municípios e dis-
tritos de outros Estados.

Ora, no Estado de São Paulo, existia, anteriormente, uma cidade com o nome de "Presi-
dente Bernardes". E o famoso presidente do PR ainda estava vivo.

Grandes males e incômodos nasceram desta lei nova e esquisita que resultou da
inobservância de uma lei anterior e ainda em vigor.

IX

REVOLTA-SE A MAIORIA DO POVO CONTRA A MUDANÇA DO TOPÔNIMO

E como era natural que acontecesse, a notícia da mudança do nome de Calambau, feita
violentamente por uma lei injusta, causou uma grande repugnância, um grande descontentamento
seguido de uma grande repulsa, uma verdadeira revolta no meio da maioria dos meus conterrâneos.

E isto mesmo: onde falta a justiça reina a discórdia. E a justiça molde dos acertos e paz
dos povos.
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E, interpretando o pensamento da citada maioria, foi que escrevi uma carta ao Sr. Dr.
Bernardes que, na minha terra não havia deixado cousa alguma que o recomendasse à nossa grati-
dão, por mínima que fosse, como deputado, como presidente do Estado e como presidente da
República que ele havia sido. Nem um chafariz nem uma pinguela pública ele fez, para deixar ali
uma lembrancinha do seu nome.

Ei-la, na íntegra:

Em 23 de dezembro de 1953.
Exmo. Sr Dr. Artur da Silva Bernardes.
'Pax et Bonum.'

Calambau começou a ser povoado pelos brancos, quando ali chegaram, em 1709, o ban-
deirante João de Siqueira Afonso e seus valentes companheiros de 'entrada 'nas Gerais.
Na História do Brasil, o nome de minha terra natal já conta com quase duzentos e cin-
qüenta anos de idade.
Ele já existia, antes da Capitania de Minas ter sido criada em 1720.
Ainda não havia sido concebido o tetravô do bisavô de V Exa. e Calambau já figurava no
mapa.
De origem indígena, esse nome era falado pelo gentio como designativo de um lugar cujo
mato não era fechado.
A palavra vem de 'cala' e 'ambau' ou 'ambava' e significa inato ralo.
Na Geografia e na História da Colônia e do Império e, também, da República, a denomi-
nação foi mantida.

Na História Eclesiástica da Arquidiocese de Mariana, a 'aplicação' e, depois, a 'capela'
e, mais tarde, o 'curato 'e, em seguida a 'paróquia 'de Santo Antônio de Calambau tem seu
lugar que, se não é de destaque ou de relevo, é um lugar muito digno.
E nos arquivos da boa gente paulistana, Calambau esta ligado à história das principais
famílias de Taubaté e de Atiháia, de Mogi das Cruzes e de Ubatuba etc.
Os Borba Gato e os Pires, os Buenos e os Velho Cabral, os Gago da Câmara, os Alves
Pereira, os Fernandes e os Moreira, todos de alentados e superabundantes brios, naquele
lugar situado às margens do Rio Piranga, instalaram seus lares efitndaram suas famíl ias.
Em documentos antigos e modernos, de grande valor na ordem jurídica, na ordem políti-
ca e na ordem religiosa, vamos encontrar; sempre e sempre, o mesmo nome sagrado e
consagrado por uma respeitável tradição de mais de dois séculos: Calambau.

Já é do conhecimento de V Exa. que um deputado perrista, seu correligionário, saindo
dos limites do bom senso, com a insolência de quem gosta de pisar em coisas venerandas
e dominado pelo fanatismo que exila o homem da realidade, pleiteou e obteve a mudança
do nome da terra em que nasci para o de Presidente Bernardes.
Ele não tinha procuração dos meus conterrâneos para fazer o que fez. Eis por que resol-
veu agir como um salteado,; de maneira inesperada.
Grande essa imprudência, vício da razão que delibera mal e obra ineptamente.

V Exa. bem sabe o como e o quando e o onde as coisas cabem.
Somente as ditaduras têm coragem e poder para cometer iniqüidade e postergar direitos
adquiridos.
1/ Exa., que não transige com a injustiça, deveu ter ficado deveras surpreendido com a
"homenagem" que lhe foi prestada, porque ela não se compadece com o seu caráter.

A cada homem lhe parece a sua pátria a melhor de todas, ainda que seja a mais humilde.
A de nome mais bonito ainda que o não seja.
Ninguém ama a terra em que nasceu pelo que ela é ou pelo nome sonoro e encantador que
ela tenha. Mas por ser sua e nela haver nascido.
Sêneca dizia: 'Nemo patriam, quia magna est amat, sed quia sua est.'
Os calambauenses, em sua quase totalidade, acham-se visivelmente magoados, feridos e
humilhados com a mudança do nome da sua terra. Não por causa do outro nome. Mas,
por causa do roubo do nome antigo, histórico e mais que bissecular
Mesmo os perristas que, ali, se manifestam alegres com o atentado que tanto desabona
seu infeliz autor; alegres estão por enquanto. Porque ainda se acham dominados por essa
perturbação da mente que é a paixão política.
Quando eles recuperarem afaculdade de raciocinar, então horas de penitência virão subs-
tituir essas horas de falso contentamento com que estão pretendendo disfarçar o luto que
lhes cobre as almas.

VExa, é homem inteligente, cuja idade provecta com certeza já afez inimigo dos ouropéis
da bajulice, está compreendendo que essa 'homenagem 'não foi sincera. Ela esta tisnada
pela adulação.
No Livro dos Provérbios, Salomão condena os enganosos afagos de certos amigos.
Alexandre Severo aborrecia tanto os aduladores que se alguém em sua presença dizia ou
fazia alguma coisa que cheirasse a adulação, o mandava retirar de perto de si, tratar e
mofar como louco.
Acredito que V Exa., como Marco Aurélio, seja mais amigo de concentrar-se na própria
meditação que de ver-se rodeado de aduladores.
Homem que não se compraz em freqüentar a feira das vaidades, V Exa. não ignora que
melhor é ser digno de homenagens do que ser homenageado.

Nós, calambauenses, não somos contra V Exa., no caso em tela, somos é afavor de nossa
terra natal cujo nome prezamos muito.
O grande mestre Coulanges ensina com gravidade: 'Le véritable patriotisme n'est pas
l'amour du sol, c'est l'amour du passé'...
Para nós, o passado é uma religião que nos envergonhamos de abjurar
Com motivos de sobra, estamos esperando do seu juízo, da sua compostura, de sua ele-
gância moral a recusa da mencionada 'homenagem'.
Confiamos em que sua grande coragem não permita que o seu nome sirva de instrumento
para a nossa terra ser injuriada.
Assim procedendo, sua honrada pessoa crescerá mais no conceito de seus digníssimos
companheiros e se imporá ao nosso respeito.

O seu nome dispensa essa glória efêmera, passageira.
Queira ter a bondade de repetir aquele seu gesto elogiado e digno de aplausos com o
qual, há vinte e tantos anos atrás, V Exa. não permitiu que o nome de Piranga fosse
substituído pelo seu, numa homenagem que se lhe afigurou como indigna de ser recebida
porque marcada, também, pela adulação.
Pedindo a Deus Nosso Senhor que ilumine com Sua Graça todos os caminhos de V Exa.,
desejo-lhe Feliz Natal e abençoado 1954.

Pc. Pedro Maciel Wdigal.
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Esta, a resposta que o ex-Presidente Bernardes me enviou:

Rio de janeiro, 7 de janeiro de 1954
Exmo. Sr Revmo. Pe. Pedro Maciei Vidigal,

Tomando conhecimento do apelo que V Revma. me dirige no sentido de 'recusar'a home-
nagem com que houve por bem distinguir-me a Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
ao dar meu nome ao antigo distrito, posteriormente vila, de Calambau, devo ponderar-
lhe que se trata, se me não engano, de ato jurídico, de ato jurídico já consumado com a
aprovação daquela Assembléia e sanção pelo Poder Executivo do nosso Estado.
Fui e sou, no caso, 'res inter alios', sem direito, portanto, de nele intervir Como sabe V
Revma., esse assunto é da alçada do poder públ ico, único competente para regulá-lo.
Já no passado, como V Revma. acentua em sua epístola, esquivei-me a consentir na subs-
tituição do nome do município de Piranga pelo meu, avesso, que sempre fui, a honrarias.
Piranga abrangia então, como ainda há pouco, o distrito de Calambau, que dele fazia parte
integrante. Tendo naquele tempo agido nessa conformidade, claro é que não havia motivo
para variar agora de atitude, em se tratando de uma parte apenas daquele todo municipal.
Não fui ouvido nem consultado a respeito do ato legislativo, que, aliás, pela natureza da
homenagem, dispensava audiência prévia de minha parte. No entanto, V Revma. é livre
para dirigir-se à Assembléia, se assim o entender; efazer- lhe as sugestões que lhe parece-
rem acertadas, sendo certo que não me magoarei com a sua iniciativa nem com a delibe-
ração contrária que a Assembléia venha a tomar.
Grato por sua prece e por seus votos, desejo a V Revma. todas as felicidades no corrente ano.
Cordialmente,

a) Artur Bernardes.

X

A SOLIDARIEDADE DO HISTORIADOR E SOCIÓLOGO
JOÃO CAMILO DE OLIVEIRA TORRES

À referida revolta dos calambauenses, motivada pela mudança do nome da sua terra, ade-
riram jornalistas dos mais destacados da imprensa de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro. Dentre
eles, sobressaem João Camilo de Oliveira Tôrres e Carlos Drummond de Andrade, ilustríssimos
itabiranos que haviam sofrido o vexame de ver sua querida Itabira transformada em Presidente
Vargas, por um decreto que, também, trazia a marca da bajulação de um governador ao então chefe
do governo da República.

Em O Diário de 31 de dezembro de 1959 (páginas 4, P coluna), escreveu o historiador e
sociólogo João Camilo:

CAL4MBAU

Estou em falta, pelo menos aparentemente, com o nobre povo de Cala,nbau, vítima da
obsessão moderna de dar nomes de pessoas a lugares, contra a nossa melhor tradição, a
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do hábito de bajulação, introduzido na República, conforme atesta Rui Barbosa a respei-
to do caso de Florianópolis, outrora com o belo nome de Desterro. Mas, se não me foi
possível acompanhar atentamente os debates da Divisão Administrativa, mais de uma vez
protestei em tese, contra as mudanças de nomes descabidas e, principalmente, contra as
mudanças superdescabidas, quais sejam, as destinadas a homenagear cidadãos vivos.
Combati, nesta seção, a mudança de qualquer nome, sem saber, aliás, que o fato ocorria
com o velho C'alambau.
Não discordo de que dêem o nome do Dr Artur Bernardes a um lugar Pessoalmente respeito
muito o ex-Presidente, embora divirja de determinadas posições suas. Mas acho que, em
tese, não se deve dar nome de pessoa viva a nenhum lugar; seja qual for E seja quem for..
A rigor, mesmo nomes de pessoas definitivamente consagradas pela história não convém
adotarmos em nossa toponímia. Trata-se de uma praxe contrária às melhores tradições,
muito embora no tempo do Absolutismo assim sefizesse com relação a colônias, em geral
adotando-se expressões indiretas: 'São João del-Rei', em homenagem a D. João %< ou
'São José dei-Rei', em homenagem a D. José. E note-se que o rei, sendo soberano, repre-
sentava a nação em sua totalidade, era um símbolo nacional, como é hoje a Bandeira, a
Constituição etc. Não há, possivelmente, uma cidade na França, na Inglaterra ou em
Portugal com nome de pessoas. Aliás, as monarquias, quando pretendiam homenagear
alguém, davam-lhe o nome do lugar; ao contrário da praxe moderna, da qual a Rússia se
tornaria tão fértil... Ninguém pensaria em dar à nova Província do Paraná ou à sua capi-
talo nome de 'Honório Hermeto'; o Presidente do Conselho foi que se tomou Visconde
(mais tarde, Marquês) de Paraná, em homenagem à nova província. Não se mudou o nome
de Ouro Preto para 'Afonso Celso', mas o de Afonso Celso para 'Ouro Preto'. Naqueles
tempos as cidades eram consideradas maiores do que os homens; hoje os homens são
maiores do que as cidades.	 e
Acredito que se deviam adotar as seguintes normas: só procurar nomes próprios para
lugares quando a mudança se tornasse obrigatória por um motivo qualquer; (repetição,
inconveniência ou inexpressividade); vedar absolutamente nomes de pessoas vivas.
Quanto ao caso concreto, a minha solidariedade ao Pc. Pedro Vidigal e demais amigos de
Calambau.

J.C. de Oliveira Torres.

Mais tarde em O Diário, terça-feira, 19 de janeiro de 1954, página 4, na i a coluna, o
mesmo historiador e sociólogo escreveu:

TOPÔNIMOS

Recebi uma excelente carta do Pc. Pedro Vidigal acerca da questão de Calambau. Não
está disposto o povo daquela boa terra a ceder o seu direito ao nome. No que faz muito
bem, pois o município é a célula da pátria e devemos amar a nossa terra. Ora, nada
descaracteriza mais uma pessoa ou um lugar do que a mudança do nome.
Em sua carta, Pc. Pedro Vidigal apresenta razões de ordem jurídica, que inc parecem
boas, embora não me pertença discutir o assunto por esse lado. Prefiro brigar no meu
próprio terreiro. Discuto o assunto do ponto de vista da história e da sociologia, assim
como da tradição e do bom senso, que pertencem a todos.
O senso comum nos dirá esta verdade acaciana: os nomes de pessoas são nomes de pes-
soas, os nomes de lugares são nomes de lugares. A tradição nos dirá que temos (como
observa Gilberto Freire) uma das belas toponímn ias do mundo, invenção genial dos portu-
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gueses e espanhóis, principalmente quando há combinação de nomes de santos com no-
mes de lugares de etimologia indígena. Os norte-americanos nos invejam neste ponto e
nós os imitamos sordidamente com o ridículo de nomes próprios em lugares. A história e
a sociologia confirmam todas as teses. Daí a minha opinião: não devemos dar nomes de
pessoas a lugares. Refiro-me a pessoas mortas e ilustres. Pois no caso das vivas. ..a cousa
não honra a quem recebe tal 'homenagem 'e desmoraliza os autores.
Antigamente isto era cousa para os antigos acharem que os lugares valiam mais do que
indivíduos e quando alguém se tomava ilustre acrescentavam-lhe o nome do lugar do pró-
prio... (Na França e na Alemanha a preposição 'de' significava nobreza, porque era o elo
que prendia o homem à terra.) Os títulos de nobreza foram abolidos em nome do princípio
igualitarista. Realmente, os sentimentos de igualdade ficariam ofendidos pelo fato de se
encontrarem pessoas cujos nomes assinalavam serviços relevantes prestados por elas ou
seus antepassados. Mas, hoje achamos perfeitamente democrático que uma cidade tenha
nome de pessoas, isto é que um indivíduo possua mais valor do que uma cidade inteira. O
romantismo, com as suas fantasias sobre o culto dos heróis, criou o tolo preconceito de que
os 'grandes homens', os 'gênios 'ultrapassam a 'craveira comum, Ora, além de tolice, isso
é muito pouco cristão pois qualquer indivíduo é sempre um ser humano muito falível, nada
genial e pouco heróico. Devemos restabelecer o sentido das dimensões dos homens.
Já que não temos títulos de nobreza, reverenciemos a memória dos antigos com estátuas,
com nomes de ruas.., e respeitando-lhes a memória e os bons exemplos. E não falemos no
lado ridículo da cousa, pelo emprego da expressão de filiação como significando natali-
dade: não será amável para unia pessoa ser chamada de filha de um grande homem que,
por exemplo, morreu solteiro, como Santos Dumont.	 -
Muito mais justo, repito, seria dar os nomes ilustres a realizações importantes, a edifícios,
a estradas, a represas. O exemplo da solução ideal é o Forum 'Lafaiete': o nome de nosso
clássico do direito civil na casa da justiça da capital mineira.

XI

A SOLIDARIEDADE DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

Carlos Drummond, na página 4 do J0 caderno do Correio da Manhã de quinta-feira, 14 dejaneiro de 1954, escreveu:

AÇÃO POLITICA

imprópria: se Calambau significa lugar onde o mato não éfechado, o mato político do Sr
Bernardes éfechadíssimo.
O padre está certo, quando mais não seja, porque o passado vale mil vezes o presente, o
qual só valerá alguma coisa daqui a mil anos, e olhe lá. Os nomes de cidades, feios ou
bonitos, deveriam ser tombados para sempre pelo Patrimônio Histórico e punido com
pena de morte quem ousasse trocá-los. Não troquem os nomes. Troquem as estradas ru-
ins, os trilhos de burro, por estradas boas, dêem luz às casas, escolas aos meninos, bancos
de jardim aos namorados, e a posteridade abençoará o autor dessas obras; mas não
troquem os nomes. Não adianta nada à glória dos sujeitos, e gera na alma de cada munícipe
um profundo, irreparável desgosto.
Certa quantidade de mineiros pacíficos gostava de ser chamada de calambauenses; havia
a história calambauense, comidas calambauenses, o céu calambauense. Tudo isso está
ameaçado de passar a presidente-bernardense, ou coisa parecida. Já osfigueirenses, de
muito bom topônimo, se resignaram a ser governador-valadarenses; e dia houve em que a
velha Itabira dos irmãos Albernaz, se viu bruscamente designada por algo de estranho,
malicioso, enredado e furta-côr: Presidente Vargas.
Há tempos, um poeta de lá exalara sua nostalgia neste verso: 'Itabira é apenas wnafotogra-
fia na parede; mas como dói.' Com a reforma do nome, Rubem BragaBraga lembrou que o verso
devia ser lido assim: 'Presidente Vargas é apenas uma fotografia na parede; mas como dói.'
O poeta sentiu-se magoado em seus alicerces, e é de imaginar a cara dos itabiranos, não
por causa do verso, mas pelo fato de passarem a ser - eles, descendentes de Amador Bueno,
contemporâneos de Saint Hilaire e de Eschwege - uns presidente-varguenses encabulados.
Mais uma vez, caros deputados e governantes, deixem em paz os nomes simples do velho
Brasil, que mal nenhum fazem aos políticos, e serão mesmo daqui apouco, tirante uma
centena de obras de arte - casas, igrejas, chafarizes, pontes efortins - os últimos testemu-
nhos comovedores do nosso passado.
Quando tivermos pintado de novo os nossos municípios tradicionais com o nome de pre-
sidente o mundo nos julgará wn país estupendo, pelos milhares de estadistas que cultuamos;
mas quem não sentirá saudade e remorso? C.D.A.

Depois, na página 4 do 1° caderno do Correio da Manhã de quarta-feira, 27 de janeiro de
1954, Carlos Drummond voltou a tratar do assunto, na sua coluna intitulada Imagens Mineiras.

AINDA CAL4MBAU
IMAGENS MINEIRAS

VELHO NOME

Estava a cidade de Cala,nhau posta em sossego, quando um deputado perrista reparou
em seu saboroso nome e achou-o feio; o senso estético revoltou-se e, unido ao senso cívico
(esta mistura é rara), redigiu logo uni projetode lei nos seguintes termos: 'Artigo único -
Calambau passa a chamar-se Presidente Bernardes'.
Mas o Padre Maciel Vidigai, historiador e genealogista de boas letras e alguma flama,
saiu-lhe ao encalço e provou-lhe que Calambau é voz indígena de mais de 200 anos:
existia antes de ser criada a capitania de Minas e antes mesmo de ser gerado o tetravô do
bisavô do Sr Artur Bernardes; que ninguém gosta de mudar de nome ou de ver trocado o
nome de seu chão natal; e citou Sêneca e Alexandre Severo, como convém quando se trata
de amor à pátria e horror à bajulação. Cabe acrescentar que a nova designação parece

Sr Ex-Presidente,

Perdoe V Exa. se alguém toca de novo em frente à sua mansão da Rua Valparaíso o disco do
Calambau. Não é um desses discos remelexentos do carnaval que se aproxima e que, ao
menos por desfastio, o distrairão, de seus magnos labores. E música pobre, ou nem isso:
parece antes resmungo coletivo. Sabe V Exa. que o seu honrado nome foi há pouco doado a
um município mineiro. Município novo, ganhou a emancipação mas perdeu o nome caro à
sua gente afetiva e tradicionalista. E a população não se conforma. E a noite de 31 de
dezembro, que em toda a cristandade é de festas, lá transcorreu pifia, sem foguetes, sem
jubilo. Homens e mulheres encaravam com ar sombrio o ano novo, não esperando nada de
bom da vida sob o signo de Presidente Bernardes, eles que só a compreendiam sob o selva-
gem topônimo de Calambau. E a instalação da com una foi pior; houve até discursos azedos.
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Não se encrespe V Exa., supondo que a atitude dos moradores envolve desconsideração a
um ex-Presidente da República. Se a Assembléia de Minas mudasse para Padre Eterno o
velho nome, ainda assim a cara geral seria fria. Há razões históricas, psicológicos, jurí-
dicas. O jornalista João Camilo de Oliveira Torres lembrou muitas, e não é das menores
a de que nossos avós preferiam homenagear santos na glória celeste a pecadores cá na
terra. Considere 1/ Exa. esta doçura: Santo Antônio da Boca do Monte. Pra que mudar?
Estimaria V Exa. deixar bruscamente, de ser Artur?
Artur: quantas evocações! Vê-se um rei meio fís'ico meio lendário, tal qual V Exa., dominan-
do primeiro os bretões insulares (no caso, os mineiros) e repelindo depois em doze cruas
batalhas os invasores saxões (no caso, a Standard Oil e a Hiléia Amazônica) e tomando
outras providências épicas. A lenda é infeliz quando faz Artur sucumbir às mãos de um
sobrinho pérfido, que ninguém deseja a 1? Exa. e de certo não existe. Preferível a tradição
medieval de que Artur não morreu, e lá vive na sua ilha sagrada, a Tijuca, rodeado por nove
fadas, os dirigentes do PR, entre os quais o nosso caro e bom Pedro Damas. Mas o sobrinho
traidor existe, como não? E aquele deputado estadual que pegou do nome ilustre e o impôs
de mau jeito aos cidadãos livres de C'aiambau. Prestou-lhe um desserviço, e não um preito,
de que de resto V Exa., já conhecedor dos enganos do mundo, não carece - e nem deseja.
O Sr A. Silva Campos, filho de Calambau, lendo o que rabiscáramos sobre o assunto,
pede mais um auxílio. Fala-se em levar a causa aos Tribunais, sob a alegação de que a
Assembléia Mineira exorbitou, deixando de ouvir o IBGE. O nome de 1/ Exa. será talvez
objeto de uma gravação e comparado com o outro, sob o ponto de vista do timbre, da
morjólogia e da sugestão auditiva, como já se começou afazer para decidir questões de
plágio e direito autoral.
E pode bem ser que o velho Calambau saia vitorioso, porque neste país até o bom senso
às vezes triunfa, de 50 em 50 anos. Já pensou V Exa. no aborrecimento da contenda?
Entretanto, uma penada, uma frase, uma cintilação apenas de seus óculos severos resol-
veria tudo:
Bernardes é o meu nome. O deles é Calambau. E não amolem.
Humilde republicano.

C.

XII

A SOLIDARIEDADE DA IMPRENSA

Um dos mais importantes órgãos da imprensa mineira, O Diário, de quinta-feira, 14 de
janeiro de 1954, em sua página 3, publicou:

SERÁ PLEITEADA JUDICIALMENTE A RESTAURAÇÃO
DO NOME DE CA LAMBA 1]

A população do município de Presidente Bernardes vai pleitear se necessário até por via
judicial, a restauração do nome de Cala,nbau, que tinha a localidade antes da recente
emancipação. Já foi dada procuração ao advogado Raimundo Cândido, que hoje mesmo
encaminhará a representação respectiva ao Governador. Se a petição for acolhida, o
Chefe do Executivo deverá enviar mensagem à Assembléia Legislativa propondo O
restabelecimento da denominação antiga. Caso, porém, não logre êxito o recurso admi-
nistrativo, será imediatamente interposta a competente ação judicial.

SEIS ELEMENTOS CONTRA A MUDANÇA

São os seguintes os argumentos em que os opositores da mudança de nome de Calambau
se baseiam:

1. a Assembléia Legislativa, cuja soberania é limitada pelas leis em vigor; não podia fazer
o que fez, porque é proibido, desde 1943, dar nome de pessoas vivas a cidades e vilas;
2.já existe um 'Presidente Bernardes'no Estado de São Paulo e éproibido a repetição de
topônimos;
3. Calambau existe no Brasil e somente é permitida a mudança de nome de uma localida-
de quando ocorrem dois ou mais outros com a mesma grafia, devendo prevalecer o nome
mais antigo;
4. não havia motivo imperioso para a mudança do nome ser feita;
S. se é recomendável a adoção de nome indígena na oportunidade de uma mudança, mais
recomendável é que seja conservado o nome indígena que tem a seu favor quase duzentos
e cinqüenta anos de história;
6. o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por força de um convênio assinado
pelo Governo Federal e pelos Governos dos Estados, teria de ser previamente ouvido a
respeito. Ora, a Assembléia Mineira não cogitou disto, certamente sabendo que tal Insti-
tuto seria contra a mudança do nome de Calambau.

XIII

IMPETRADO O MANDADO DE SEGURANÇA N. 452

Com surpresa e com decepção para todos os calambauenses (aviltados nos seus brios
patrióticos e humilhados na sua dignidade pela mudança do topônimo da sua terra), o Sr. Governa-
dor do Estado manteve seu ato de violência contra a lei, não tomou conhecimento da representação
que lhe foi encaminhada pelo ilustre advogado Dr. Raimundo Cândido.

Já que os legisladores desrespeitaram uma lei existente e em vigor, o Sr. Governador pode-
ria e deveria respeitá-la, pois a maior e melhor regra para obrigar os cidadãos a obediência às leis
será o exemplo do governante.

Elegantemente foi que cantou um poeta do País de Gales: O quanta exempli generoso in
principe vis est.

Dele, este conselho: Tu vi/atido vitas, tufaciendojubes (Owen).
Não vivíamos sob o império da prepotência e do arbítrio. E S. Exa. não era aos nossos

olhos o chefe de um governo de assaltos e de perfídias. Compreendia os deveres e as responsabili-
dades do cargo que ocupava.

Do alto da majestade do poder cru que se achava poderia ter baixado os olhos para ler a expo-
sição de motivos ou para tomar conhecimento do recurso administrativo que lhe chegara às mãos.

- O ato legislativo e o ato executivo contra os quais se representava feriam leis e lesavam direitos
respe itáveis e consagrados de um povo, humilde, é verdade, mas que não suporta ser humilhado.

Contra os atos das autoridade coatoras (no caso em tela: a Assembléia Legislativa e o Sr.
Governador do Estado), sem duvidarmos de que os Tribunais também podem errar. E acreditando
com pesar, na falibilidade deles, acreditando em que o Poder Judiciário às vezes exorbita e cai em
excessos, às vezes manca e cochila e às vezes, fervoroso turiferário ou acólito do governo, vive
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dizendo amém aos atos governamentais que não afinam com a lei. Às vezes deixa passar gatos por
lebres, não colocando a lei acima de tudo, acima de ambições e de caprichos e de apaixonamentos
políticos, não colocando o espírito da lei acima das paixões e fraquezas ocasionais, foi no dia 8 de
abril de 1956 impetrado o mandado de segurança, sólidamente fundamentado em argumentos jurí-
dicos irrefutáveis.

Dentre os argumentos apresentados estava este: A mudança do topônimo, não pedida pe-
los interessados na emancipação do distrito, além de ofensivo ao patrimônio histórico e de uma
tradição de cerca de 200 anos, fere também direitos individuais dos impetrantes, pois que são
obrigados a mudar seu gentílico para Presidente Bernardes, uma vez que a naturalidade se prova
pelo lugar de nascimento, e é constrangimento ilegal que o ato lhes causa, pois filhos de Calambau,
nome tradicionalmente arraigado na vida geopolítica do Estado, não desejam ser senão filhos de
Calambau. Além desse constrangimento ilegal, os prejuízos de ordem material são evidentes ejá se
começam a sentir, como se vê da nota inserta em O Estado de S. Paulo de 20 de março deste ano,
página 7, Notícias do Interior, onde se publica uma notícia da cidade de Presidente Bernardes,
daquele Estado, desse teor:

PRESIDENTE BERNA RDES

Um caso para o IBGE - No Estado de Minas Gerais foi instalado, cremos que recente-
mente, um município com a denominação de Presidente Bernardes.
A semelhança da denominação do novo município mineiro, com a deste, está causando
confusão no serviço postal e telegráfico, sendo numerosas as correspondências e os tele-
gramas da localidade mineira recebidos na agência postal desta cidade, principalmente a
correspondência oficial.
Esta vai ter; geralmente, à prefeitura municipal, cuja secretária, segundo informações que
obtivemos, está devolvendo à origem as cartas e ofícios endereçados à cidade homônima
de Minas Gerais.
O IBGE, a quem cabe policiar os topônimos das cidades brasileiras, para evitar a barafun-
da postal, deveria cuidar do assunto, afim de prevenir prejuízos e aborrecimentos futuros.

Como se vê, o ato ilegal da Assembléia Legislativa, sancionado pelo senhor Governador
do Estado, além de constituir constrangimento ilegal aos impetrantes e ao povo de Calambau, obri-
gando-lhes a renunciar seu patronímico, já enraizado por duas centenas de anos, na tradição do
povo, ainda está a causar-lhes prejuízos materiais de ordem diversa, com o extravio de correspon-
dências e mercadorias que lhes são destinadas, com reflexos na antiga cidade Presidente Bernardes,
no Estado de São Paulo, como os jornais daquele Estado estão a denunciar.

XIV

LEI INJUSTA NÃO É LEI, É LABÉU, É MALDADE, É VIOLENTA FORÇA

Como a corda costuma rebentar pelo lado mais fraco, e ainda há juízes que nem sempre
dão às sentenças o cunho indelével da Justiça, o brilho fulgurante do Direito, a minha terra vexada,
envergonhada pelo poder dos poderosos, perdeu o tempo em procurar no mais alto Tribunal de

Justiça do Estado e no Supremo Tribunal Federal as garantias para a volta de seu nome antigo e
venerável, que foi substituído pelo de Presidente Bernardes por uma lei injusta.

A injustiça praticada pelo Poder Legislativo, sustentada pelo Poder Executivo e amparada
pelo Poder Judiciário, perturbou a paz em que vivia a família calambauense, fomentando inimiza-
des e exasperando ressentimentos.

• paz é o fruto da justiça.
• verdadeira paz é inseparável da justiça.

Osjuízes, pelo fato de serem homens cultos e isentos de paixões e vestidos de verdade e de
inteireza, não desconhecem aquelas severas lições as quais ensinam que uma lei injusta, primeiro,

não é lei (Santo Agostinho); não é lei, é labéu (Mário, Oratione de Legib); não é lei, é maldade
(Santo Tomás de Aquino); não é lei, mas violenta força.

Esta a razão por que Isaías, no Cap. 1, afirmou: Ai dos príncipes que estabelecem leis
injustas.

Perguntado Sólon, um dos Sete Sábios da Grécia, que meio havia mais eficaz para flores-
cer um Reino ou uma República, respondeu que o melhor e mais infalível é a obediência dos
súditos aos magistrados e dos magistrados às leis.

E os nossos magistrados preferiram (não se sabe por que) tomar posição contra a lei exis-
tente (Lei Estadual n. 28), contra o Decreto Federal (n. 5.901) e contra o convênio firmado entre o
governo da União e os governos federados, em 11 de agosto de 1936, e retificado por decreto do
governo federal de 11 do citado mês e ano, todos em vigor.

Séria muito séria aquela advertência de Platão:

É certo o fim da República onde os magistrados presidirem às leis e não as leis aos
magistrados.
Os magistrados se erigiram para guardar as leis. São servos e não senhores. E assim
devem guardá-las e executá-las com toda exação. E,fazendo o contrário, devem ser aspe-
ramente castigados.
Todo o bem da Republica consiste em que, inviolavelmente, se observem as leis que a
governam. Logo, mais resplandecerão aquelas em que as leis, ainda que poucas, se guar-
darem com vigilante cuidado e cuidadoso respeito.

XV

O NOME DE PRESIDENTE BERNARDES PARA O MUNICÍPIO DE VIÇOSA

Não somos contra a nova denominação, contra o novo topônimo.
Somos é a favor de Calambau.
Sempre tivemos um respeito muito grande pela pessoa verdadeiramente admirável do ex-

presidente Bemardes, cujas inúmeras qualidade de espírito e de coração ajoiaram, com deslum-
brantes brilhos, o seu nome deveras honrado.

E dizendo estas palavras a minha boca esta sendo sincera para com um político que, em
vida, foi ornamento, honra e glória da Pátria.

Estamos entre os que pensam que ó ex-presidente há muito tempo devia ter o seu nome
ligado a uma cidade mineira, mas contos aplausos unânimes de todos os cidadãos dela (já que se
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vai tornando costumeiro esse tipo, essa espécie de homenagem presidida pela bajulação e que nem
sempre alegra ou enaltece a pessoa do homenageado).

Mas estamos, também, entre os que não atinam com os motivos que levaram os legislado-
res do nosso Estado, na legislatura passada, a escolher o meu modesto município natal, a pobre e
humilde cidade em que nasci, para receber a pesada honraria, a honraria de ter seu nome pré-
histórico (dado pelos índios puris) substituído pelo pomposo, solene e alto nome de "Presidente
Bernardes", que ficaria bem assentado, bem ajustado, na cidade que está com o inexpressivo nome
de Viçosa.

Digo inexpressivo nome porque:

10) rigorosamente falando, Viçosa não é nome, é adjetivo;
2°) se fosse nome, o nome ainda não conseguiu traduzir a realidade, pois a cidade está sem

qualquer viço, embora sede da Universidade Rural e muito favorecida, principalmente quando Artur
Bernardes presidiu o Estado e a República;

30) o umbigo do defunto presidente ali foi enterrado;
4°) ali o bernardismo é um fanatismo, uma superstição política, uma verdadeira doença;50

) os viçosenses vivem desejando a glória, aspirando a grande ventura de ver a sua cidade
com o nome de "Presidente Bernardes", visto que não tem fundamento, na verdade, a notícia de
que o nome que substituiu o de Santa Rita do Turvo foi dado em homenagem ao grande Bispo de
Mariana, Dom Viçoso, no fim do século passado, pois, para homenagear um santo varão que se
destacara, em vida, por suas raras e heróicas virtudes, não seria necessário feminizar-lhe o nome.

Devemos ainda considerar que Viçosa é nome novo, que não tem a sustentá-lo o prestígio
de uma tradição secular.

Por que não dar à terra o nome de seu maior filho, seu ídolo, seu maior benfeitor?
Não é uma sugestão que estou fazendo agora, porque já afiz, na segunda quinzena do mês

passado, ao nobre Deputado Juarez de Souza Carmo, bernardista de papo amarelo, que cresceu na
Pol ítica sempre apoiado pelo ex-Presidente da República.

E uma censura que faço aos brios da gente bernardista daquele município, gente ciosa do
seu bernardismo, orgulhosa do comando de Bernardes Filho, que é herdeiro do nome, do valor e
das virtudes sociais, domésticas e cívicas do pai ilustre, gente que não deveria ceder a outro lugar,
que não Viçosa, a honra (para ela, inestimável) de merecer e conservar com carinho o nome de
Presidente Bernardes. (Até parece que aquela gente não admite nem mesmo a hipótese de ver o
nome de seu município mudado para o de seu maior filho, que tanto o amou).

POLÍTICA

somente para satisfazer caprichos políticos ou por causa de crises nervosas provenientes de recalques
tremendos e insuportáveis.

Gostaria de dialogar com muitos de V. Exas., a respeito do assunto.

De que maneira, o meu colega Carlos Murilo receberia um projeto de lei mudando o nome
de Diamantina para o de "Pedro Aleixo", ou para o daquele fabuloso "João Fernandes", soberano
do Tejuco, rico como um nababo, poderoso como um príncipe, de cujo fantástico poderio participa-
va a famosa e bonita mulata que tinha tutano, Chica da Silva, e que, no capítulo 15 das Memórias do
Distrito Diamantino, salta do relato histórico como uma borboleta que saísse voando do livro?

Com que bons modos o Presidente José Augusto veria desaparecer, de uma hora para
outra, o nome de Caratinga, e ver registrado oficialmente, no lugar dele, o nome venerado de "Dom
Carloto" ou o nome respeitável de "Agenor Ludgero"?

O nobre deputado Wilson Guimarães gostaria de ver a sua querida Pará de Minas chaman-
do "Ovídio de Abreu" ou "Torquato de Almeida" ou "Joaquina do Pompéu", senhora importante de
que descende muita gente boa e ilustre?

E Osvaldo Tolentino ficaria satisfeito de ver o nome de São João dei Rei mudado para o de
"Basílio de Magalhães" ou de "Gabriel Passos'?

E Horta Pereira gostaria de ver sua bem-amada Ouro Preto chamando "Cesário Alvim" ou
"Afonso Arinos" ou Chico Rei?

Seria agradável ao nosso colega Hernani Maia assistir caiado, aqui, a proposta da mudan-
ça do nome de Belo Horizonte, para o de "Governador Bias Fortes" ou o de Aarão Reis?

Riani gostaria de ver Juiz de Fora com uma nova denominação oficial de "Lair Tostes" ou
de "Quatorze Voltas"?

Imaginemos que barulho haveria aqui, dentro de nossa Casa, se fossem mudados os no-
mes de Rio Pomba, para o de "Ultimo de Carvalho", e o de Ponte Nova para o de "João Carvalho"
ode Leopoldina para ode "Clóvis Salgado"; de Cambuí para o de "Ulisses Escobar"; de Camanducaia
para o de "Milton Sales"; de Rio Branco para ode "Jorge Carone"; de Ubá para o de "Felipe Balbi";
de Uberlândia para o de "Vasconcelos Costa"; de Araguari para o de "Rondon Pacheco".

Nem mesmo o pacífico Deputado Euclides Cintra deixaria, sem seu veemente protesto, a
iniciativa de qualquer colega seu no sentido de mudar o nome de Itajubá para o de "Presidente
Wenceslau"

*

Sr. Presidente, Srs. Deputados,

XVI

DEIXEMOS EM PAZ OS NOMES SIMPLES DO VELHO BRASIL

Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Queiram ter a bondade de se colocarem na pele e no lugar dos cidadão que fazem parte da
maioria do povo calambauense.

Quem, no meio de V. Exas., Senhores Deputados, veria, com bons modos e com agrado,
sua terra natal ter seu nome, mais do que bissecular ou tradicional, mudado, de uma hora para outra,
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É princípio da Ética: não devemos fazer aos outros o que não queremos que os outros
façam a nós.

Se cada um de V. Exas. não admite, nem de longe, qualquer arranhão à tradição e à honra
de sua terra natal, por que então permite assaltos ao patrimônio histórico de outras terras mais
humildes e, por isso mesmo, mais dignas de respeito? Assaltos que representam golpes profundos
nos brios dos filhos delas.

Minha terra, com o resultado das últimas eleições, provou, mais uma vez, que continua
recusando a aceitar o nome de Presidente Bernardes, que não se conforma com o ultraje de que foi
vítima por ocasião do roubo do seu topônimo, de mais de duzentos anos de idade.
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Por meu intermédio, ela vem fazer-lhes um caloroso apelo, Srs. Deputados, no sentido de
V. Exas. votarem a favor da emenda que apresentarei amanhã, pleiteando a volta do primitivo nome
com que saiu da Pré-História para entrar na História: "Calambau".

Se vivo fosse, Artur Bernardes haveria de aplaudir o apelo que lhes estou fazendo, Srs.
Deputados. E (quem sabe?) haveria de secundá-lo, do lado de fora da nossa Assembléia. Pelo
menos, sem mágoa, teria bastante altivez para repetir-me as palavras que lá estão, na carta que me
escreveu, em janeiro de 1954.

Estou certo de que, se não houvesse morrido, Artur Bernardes, aceitando a sugestão de
Carlos Drummond, colaboraria com V. Exas., Srs. Deputados, para a solução desse caso com uma
penada, uma frase, uma cintilação apenas de seus óculos severos:

Berna rdes é ci meu nome.
O deles é Calambau, e não amolem.

*

Notas:

1. A emenda apresentada por mim, com o apoiamento de quarenta deputados, não chegou
a ser submetida à votação do Plenário da Assembléia Legislativa, porque contra ela se movimenta-
ram o Governador do Estado (Bias Fortes), o Presidente da República (Juscelino Kubitschek) e o
presidente da Assembléia (José Augusto).

2. Na página 3 de O Diário, do dia 27 de novembro de 1958, no espaço reservado para a
coluna Fatos & Boatos, saiu publicada a seguinte notícia:

CAL4MBAU x PRESIDENTE BERNARDES x VIÇOSA

Confirmou-se nossa nota de ontem: o Pe. Pedro Vidigal não quer continuar 'bernardista'.
Com esse objetivo, apresentou dois projetos à Comissão de Revisão Administrativa e Ju-
diciária do Estado, sugerindo, no primeiro deles, que a atual cidade de Presidente
Bernardes volte a ser Calambau; no segundo, propõe que Viçosa tome o nome de Presi-
dente Bernardes.
No primeiro deles, em longo arrazoado, conta sua luta para nwnter, em 1953, o nome de
Calambau para sua terra, a decisão da Comissão naquela época, a troca de cartas com
Artur Bernardes, o velho, mandado de segurança etc. Termina dizendo: 'Presidente
Bernardes voltará a ser Calambau.'Essa proposiçãojá conta com 40 assinaturas, inclusi-
ve com as dos perristas Gregoriano Canedo, Magalhães Carneiro e Geraldo Landi.

No segundo, apoiado por deputados de todas as bancadas, com exceção da do PR, propõe
que Viçosa passe a chamar-se Presidente Bernardes. Na justificativa o Pe. Pedro Vidigal
lembra, então, a célebre afirmação de Benedito Valadares: 'Presidente do Estado
(Bernardes), ele provou seu grande amor à terra em que nasceu levando os trilhos da E.F
Leopoldina para dentro da cidade. E, mais tarde, ali criou, construiu, instalou e fezfun--
cionar afamosa Escola Agrícola de Viçosa, 'orgulho de Minas e quiçá do Brasil'.
Os perristas opõem-se à idéia. Alegam, principalmente, que Viçosa é um nome conhecido
internacionalmente e que, por isso mesmo, não deve ser mudado.

AÇÃO POLÍTICA

3. No dia 28 do mês de novembro de 1958 recebi o seguinte telegrama transmitido do Rio

de JaneirO

Deputado Padre Vidigal.
Assembléia Legislativa, Belo Horizonte - MG, 21 de novembro de 1958.

Informado de que lhe teria sido feita solicitação sentido apresentar projeto Divisão Admi-
nistrativa emenda mandando restabelecer denominação Calambau vg desejo manifestar
caro amigo todo meu empenho não seja efetivada semelhante iniciativa pt É que denomi-
nação atual referido município representa sobretudo uma homenagem do Povo Mineiro à
memória de uni de seus filhos mais eminentes vg o Presidente Artur Berna rdes vg que
através de sua longa carreira pública prestou a Minas e ao Brasil os mais relevantes
serviços pt Por mais arraigado que seja o apego às tradições vg consubstanciado muitas
vezes no desejo de preservar a nomenclatura das antigas localidades vg não deveria ele
impedir homenagens como essa à figura tão exponencial na vida e na História de Minas
como foi o Presidente Bernardes pt Conhecendo bem a formação do prezado amigo vg
afeito à luta mas sempre imbuído de cavalheirismo vg estou certo de que estas pondera-
ções calarão em seu espírito de justiça, em seus nobres sentimentos pessoais pt Cordial
abraço Juscelino Kubitschek vg Presidente República.
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Em  5) o Presidente Jusccjjno Kubjtschek recebeu, no PaIcio do Calete, outros bons amigos nossus: Frei Cassiano e
Frei Agatângelo de Sortino.
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o grande prédio escolar que o proco Frei Agatangelo de Sortino construin em ItambacuriM, a tim de Os meninos e Os adolescentes assistirem s aulas em suas muitas
salas bern arejadas e naturalmente bern iluminadas.

Essa construçâo so foi possIvel corn os volumosos recursos financeiros que o Deputado Padre Vidigal fez chegar as mos honestas de Frei Agatângelo que, ali naquela
cidade, foi incansavel no trahaiho diirio em favor da promocão do bern comum durável.
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Atrás desta totogratla esta escrito:

"CarIssimo amigo e protetor Deputado Vidigal

Vivemos alegrernente,
Nesta casa, o nosso lar,
Porque existe muita gente
Que o seu amor vem nos dar,

Vocé que é nosso amigo,
Tenha urn born, feliz Natal,
Das criancinhas do Abrigo...
Todo o afeto filial." Itamhacuri, 17/12/1971.



Capítulo 17

ITAMBACU RI

Algumas das mais belas páginas da história da minha vida na Política foram escritas pelo
heróico eleitorado pessedista de Ibambacuri.

Ao meu sobrinho José Carvalho Vidigal fiquei devendo a grande alegria e o imenso prazer
da haver entrado, em 1958, na simpatia, no agradável convívio e na amizade da melhor gente que
habitava o município situado em vasta área do Vale do Mucuri e numa pequena parte do Vale do Rio
Doce. Brava gente, no mais exato sentido do adjetivo: corajosa, valente, intrépida, valorosa e digna
de admiração.

Representante do Laboratório Lepetit, ele havia conquistado, ali, no bem suado exercício
de sua atividade, a maior estima de vários farmacêuticos, como Sebastião de Oliveira Souza, na vila
Campanário, e de muitos médicos, como Dr. Antônio Firmato de Almeida, na florescente cidade
onde residia, dignificando sua honrosa profissão.

Com todos constantemente conversava sobre a minha candidatura a deputado federal, nas elei-
ções marcadas para o dia 3 de outubro do mencionado ano. E lhes pedia, para o tio, o apoio nas urnas.

Tomando conhecimento de seu interessante trabalho a meu favor, fui conhecer e visitar, na
primeira semana de junho, os dois referidos chefes políticos, cujo prestígio era mesmo forte e incon-
testável. Então, pouco mais de cem dias estávamos distantes da data em que se realizariam as eleições.

Cordialmente recebido pelo farmacêutico Sebastião de Oliveira Souza, depois de demora-
da conversa, saí da sua residência contando como certa, certíssima, a sua solidariedade à minha
candidatura.

Lamentei não haver encontrado Dr. Firmato em casa, porque ele estava no acampamento
dos operários que construíam a rodovia Rio - Bahia, dando assistência médica aos que careciam
dela. Mas Dona Memena, sua excelentíssima esposa, me sensibilizou profundamente com a delica-
deza de seu tratamento deveras cativante.

No regresso para Belo Horizonte, passando outra vez pela vila Campanário, fui honrado
com o convite que Dona Angelina de Souza me fez para presidir, no dia 6 de julho, a solenidade do
lançamento da pedra fundamental de importante obra pública patrocinada pela Liga Feminina que
ela presidia.

No dia 20 de junho, chegou às minhas mãos uma carta assim redigida:

Revmo. Padre Vidigal.
Saúde e paz.

Por motivos alheios à minha vontade, não pude estar em casa, para ter o prazer de abraçá-
lo e conhecê-lo pessoalmente.
Estou certo, entretanto, de que o farei em outra oportunidade e, mais ainda, de que o
nosso encontro, desejado por mim, será em nossa casa, em que não importou a minha
ausência, quando me visitou, para que o senhor levasse a certeza de que é sua.

ITAMBACURI	 313



PEDRO MACIEL VIDIGAL

Estamos com a praga do PR em nossas costas, precisando de um reforço, como o seu, em
nossas fileiras, para combatê-lo, embora, no âmbito local, contemos com o apoio eficien-
te de um dos seus membros, na pessoa do Deputado Geraldo Landi!!!...
Ponho-me à sua disposição, com todo apreço e consideração.

a)A. Firmato.
18 de junho de 1958.

*

Conforme havia prometido, no dia 6 de julho eu voltava a Campanário, onde fui
recepcionado calorosamente pelo povo da vila e das localidades vizinhas.

Após as solenidade programadas por Dona Angelina e que foram presididas por mim, uma
grande manifestação de apreço e de solidariedade política me foi feita por todas as pessoas presen-
tes, lideradas pelo farmacêutico Sebastião de Souza, esposo dela.

A noite, cheguei a Itambacuri, onde o Dr. Firmato e sua honrada família e meus correli-
gionários políticos fidalgamente me acolheram.

Naquela florescente cidade, fui alvo das maiores homenagens, que tiveram o seu ponto
culminante no comício que, a favor da minha candidatura, promoveram, com extraordinário entusi-
asmo, os pessedistas do município.

Ficaram arrepiados como porcos-espinhos, pois não gostaram da minha presença em
Itambacuri, os perristas que, escandalosamente apoiados pelo Governador Bias Fortes, como havi-
am sido pelo Governador Juscelino Kubitschek, hostilizavam os pessedistas de maneira impiedosa,
cruel e vexatória.

Durante anos e anos, as Secretarias de Estado da Agricultura, da Fazenda e da Educação e
a Polícia Mineira estiveram à disposição deles, a fim de garantir-lhes as posições de mando, de
comando e de desmando em toda aquela região, que abrangia parte do Vale do Rio Doce e quase
todo o Vaie do Mucuri.

A custa de arbitrariedades, de violências e de perseguições movidas contra os pessedistas,
de preciosos favores governamentais e do notável protecionismo e da excepcional cobertura de
fiscais de mata, do coletor estadual e de outros representantes do Poder Executivo do Estado, eles
estavam armados de todos os recursos para retumbantes e sucessivas vitórias nas urnas.

Por mais incrível que pareça, esta é uma verdade incontestável. E uma verdade que perma-
necerá sempre verdade.

Não era apenas ali que os pessedistas eram maltratados. Em outros municípios, eram igual-
mente humilhados pela cúpula do PSD, que nunca moveu uma palha para defendê-los e somente
lembrava deles nas vésperas das eleições, para onerá-los com a obrigação de apoiar os seus candi-
datos, dela, a diversos cargos eletivos. E eram castigados pelos governadores, que, apesar de eleitos
também por eles, ostensivamente os desprestigiavam e covardemente os perseguiam, para satisfa-
ção dos caprichos de rancorosos adversários, que sempre atingiam os seus objetivos, apesar de os
meios empregados não serem honestos nem decentes.

O grande crime dos pessedistas de Itambacuri e de outros municípios consistia na fidelida-
de à sua legenda, cujos triunfos eleitorais em Minas eles também ajudaram a conquistar, sem medir
sacrifícios. Eram réus da lealdade partidária.

*

POLÍTICA

Porque se irritaram com minha incômoda presença no reino deles, os perristas imediata-
mente lançaram milhares de boletins na cidade e no interior do município, ora repetindo uma infa-
me calúnia, segundo a qual eu havia sido o assassino de uma criança em Nova Era, ora noticiando
que eu era aquele padre que havia matado Dom Expedito, Bispo de Garanhuns, e estava sendo
procurado pela polícia pernambucana.

Profissionais de todas as vilanias, eles viviam atirando lama às reputações de todos os
pessedistas capazes de contrariá-los. Viviam mordendo, como cães danados, os seus adversários,
em vão procurando vitimá-los com a baba nojenta de suas torpes infâmias.

Certamente imaginaram que, assim agindo, me assustariam e me fariam abandonar o cam-
po da luta em que estava assentando praça.

Todas as injúrias que me foram dirigidas não me fizeram desviar, um milímetro sequer, do
rumo que me propus seguir.

Nunca dei qualquer atenção a latidos de cachorros, nem a zumbidos de insetos.
Não conseguiram causar-me a menor indignação, com o seu inqualificável procedimento

de indivíduos dominados pelo ódio, que é a cólera dos fracos. Corri as suas mentiras e as suas
calúnias, com as suas injúrias e as suas ameaças erigidas à categoria de sistema, despertaram em
mim foi uma vontade indisfarçável de dar boas e sonoras gargalhadas.

Confortadora, aquela advertência do famoso Padre Antônio Vieira: Guarde-vos Deus que
o mentiroso diga bem de vós; porque é sinal que sois o contrário do que ele diz.

*

Quanto ao assassinato do Bispo de Garanhuns, todos os mineiros sabiam, como sabem,
que meu nome não é Hosaná e que nunca morei em Pernambuco.

Relativamente à mentira sobre o outro assassinato, os jornais de Belo Horizonte e das mais
importantes cidades mineiras já haviam publicado, emjaneiro de 1958, a verdade a respeito do caso.

Eis o que declarei à imprensa:

A propósito de uma notícia publicada por um semanário desta Capital, envolvendo-me
maldosamente, e o Hospital São José, de Nova Era, na morte de uma criancinha chamada
Maria de Fátima, que teria falecido porque lhe fora recusado o oxigênio de que ela preci-
sava, quero declarar o seguinte:

Tudo mentira, mentira a que falta qualquer dose de substância corante. Mentira desaver-
gonhada. Mentira reles, só mesmo digna de ser imaginada por um tarado, que é um caso
patológico da pior espécie, 'um caso de cólera morbus nos domínios do senso moral.'
O que está havendo é a exploração, para fins eleitorais contra mim, a exploração de um
cadáver de unia criancinha falecida dia 19 de setembro de 1956, quando o hospital de
Nova Era, inaugurado no dia 31 de maio de 1957, ainda não havia chegado à fase da
conclusão de obras de sua construção. Como se vê, a infâmia não resiste ao fato, às datas,
aos documentos.

Se a mim pudesse mesmo ser debitada a morte da criancinha por falta de oxigênio, con-
clui-se que muito reta rdada foi a explosão do ódio de uni avô ('amoroso 'demais da conta
para com a sua família, como pode atestar uma sua filha que ele tanto amou, com um
'amor de perdição', imoralíssimo, que nenhum raspador ou ácido será capaz de apagar
na lembrança dos que tiveram conhecimento dele).
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Deus agraciou-me com a fortuna de não ter medo.
Estou habituado afazer o bem e a ouvir más palavras.
Apraz-me deixar ladrar a calúnia, desprezando-a.	-
Não tenho tempo a perder com asfucinhadas dos torturados pela inveja e pelo despeito,
os quais procuram, nas cartas anônimas, uma triste celebridade literária.
Eles são dignos de dó. Dentro deles ferve o ódio, como panela em fogo rijo, que busca por
donde sair

Aconselhava Sêneca: Devemos saber quem somos e não a reputação em que estamos -
Quis sis interest, non quis habearis.
Quando, com as baterias do Iodo, alguns conhecidos piratas, acostumados aos assaltos
da honra alheia, investem inutilmente contra mim, 'estendo a vista de cima do parapeito
da minha fortaleza, sinto bater-me descansado o coração, encaro a minha consciência e
durmo em sossego.'
Também gozo daquela honra estimável de quem se não sente inteiramente indigno de ser
visto dentro de si mesmo por Aquele cujo olhar nos devassa a todos o coração e o pensa-
mento.

Outras afrontas virão, mais soezes, atrevidas e grosseiras, dessas que só se explicam pela
confiança dos injuriadores nó desprezo dos injuriados.
Estou certo de que elas somente poderão encontrar eco no meio daqueles que gostariam
de que fossem verdades as mentiras que são ditas contra mim.
Não baixarei os olhos e não tremerei de pavor ante as agressões desses salteadores da
fama alheia, aos quais venho dedicando um desdém de ação.
Humilhado e ofendido eu ficaria se fosse elogiado por eles. Seus elogios degradam e
desdouram. 'Sua simpatia ofende. Seus ultrajes glorificam.'
Felizmente não vigora, não tem qualquer valor diante dos homens de bem, aquele dilema:
"Se o difamado reage, dirão que se traiu. Se emudece, lhe apontarão no silêncio a impos-
sibilidade da defesa.'

Vem a propósito lembrar o que Cobden disse no 'rneeting' de Manchester, em 1857:

'Todo aquele que tiver como eu, vivido a vida política, há de ter experimentado a inutili-
dade absoluta de defender-se contra a calúnia; porque se a esmagamos, ressurgirá, no
outro dia, mais dilatada e vivaz do que nunca.'

Não sou leitor do jornal que publicou a infâmia.
Quando, anteontem, a imprudência de um amigo me trouxe a notícia das injúrias publicadas
contra mim, tive de repetir-lhe aquelas oportunas palavras de Sócrates: rigorosamente
falando, o jornal 'não murmurou de mim, porque essas cousas de que mal me disse não as
há em mim.'

a) Padre Pedro M. Vidigal.

Como nasci para a luta, e somente nela me sinto à vontade, verifiquei ser Itambacuri o
lugar ideal para o exercício de minhas atividades políticas.

Ponderando e analisando as ofensas que injustamente me eram feitas, os Revmos. Padres
Capuchinhos da cidade decidiram apoiar-me com sua fraternal solidariedade, desagravando o ir-
mão no Sacerdócio de Cristo. E o Padre Superior deles, Frei Agatângelo, convidou-me para pregar
os sermões do tríduo de solenidades religiosas que precederiam a celebração da festa, a ser realiza-
da no dia 3 de agosto, em louvor de Nossa Senhora dos Anjos, Padroeira da Paróquia.

Voltei a Itambacuri, no fim do mês de julho. Nessa ocasião, Frei Agatângelo distinguiu-me
com outro honroso convite para um retiro espiritual no convento que ele dirigia. Aceitei-o com
muita alegria na alma, porque naquele ano ainda não havia passado alguns dias em tão salutar
recolhimento.

Deus é testemunha de que a Política não foi focalizada nas orações que pronunciei, duran-
te o referido tríduo. A perpetuidade do dogma da Presença Real de Cristo na Eucaristia, a Soberania
Social de Nosso Senhor Jesus Cristo e a Realeza de Nossa Senhora foram os assuntos que abordei
no púlpito sagrado.

Vendo ao meu lado as personalidades de maior projeção social e política em todos os
distritos do município e a maioria do povo, os perristas ficaram enfurecidos.

Tempestuaram com a fúria característica daqueles que já sentiam a derrota chegar mais
depressa do que anunciava a esperança.

E lançaram mãos de todos os recursos para atemorizar-me e afastar-me daquela região que
eles vinham dominando, de longa data, como um feudo.

De Dom José Maria Pires, Bispo da Diocese de Araçuaí, a quem foram pedir providências
contra a minha presença em Itambacuri, os seus emissários conseguiram que fossem portadores da
seguinte carta:

Prezado Frei Agatân gelo,

Afim de evitar confusões e explorações em torno da religião, resolvi não conceder uso de
ordens, nem mesmo para a celebração da Santa Missa, aos sacerdotes, candidatos a pos-
tos eletivos, que fazendo campanha política em território de nossa diocese, sem licença
nossa, dada por escrito.
Como até agora nenhum clérigo obteve tal licença, exigida pelo Cânon 139, § 40, 'in fine',
peço-lhe comunicar esta resolução aos sacerdotes que porventura visitem lugares da Pa-
róquia de Itambacuri, em campanha político-partidária.
Quando se tratar de sacerdotes candidatos, que não estejam fazendo campanha, observe-
se o prescrito no Cânon 804.
Com as mais afetuosas saudações e bênçãos, servo em Cristo.

t José Maria, Bispo-Dioc.
Caraí, 21 de agosto de 1958

Seja dito de passagem que os nossos adversários, portadores da carta que acaba de ser
transcrita, exploraram o seu texto e, adulterando-o, aproveitaram a oportunidade para a promoção
de mais um escândalo, por meio de alto-falantes a serviço de sua campanha eleitoral.
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Antes de entregá-la ao seu destinatário, espalharam, por toda a cidade, milhares e milhares
de boletins com esta redação:

AVISO AO PÚBLICO!...

De acordo com a ordem de S. Eta., Dom José Maria Pires, Bispo-Diocesano de Ara çuaí,
o Padre Pedro Maciel Vidigal não poderá celebrar missas nas Capelas do Município de
Ita,nbacuri.'
Este aviso é divulgado com autorização de S. Exa. Revma. Bispo-Diocesano de Araçuaí!...

Tais boletins eram anônimos.
Saíram das oficinas de três torpes inimigos da dignidade da pessoa humana: a malícia, a

maledicência e a malevolência.
• malícia os inventou. A maledicência os escreveu. E a malevolência os distribuiu.
• malícia é uma destreza em dispor os meios para fazer o mal. E, como quem obra mal

foge da luz e não quer ser visto, inventou a malícia a traça de fazer "papéis" anônimos, para ocultar
o agressor e fazer, às escuras, a agressão. Na verdade, não há nem pode haver nome mais escuro que
o que ficou em branco.

Com muita razão se fazem invisíveis os que escrevem, mas não subscrevem os seus escri-
tos, porque não são dignos de serem vistos. São homicidas da caridade e fogem de toda gente viva.

Nenhuma atenção merecem opositores incógnitos e tão persuadidos de sua baixeza que
não querem ser vistos nem conhecidos. Da nossa indignação não é digna tanta vileza.

Homens tão indignos do seu nome, que nem com ele querem autorizar o que escrevem,
não são homens.

Homens que não fazem cousa alguma para terem bom nome e até de seus próprios nomes
se desfazem, não sei de que espécie de filhos são.

Cheios de jubiloso orgulho e contando com a total e incondicional solidariedade do Sr.
Bispo de Araçuaí, os perristas inutilmente julgavam que, com a carta dele endereçada a Frei
Agatângelo, e com os boletins derramados em todo o território do município, me desmoralizariam,
fazendo que os católicos acreditassem que eu estava mesmo suspenso do uso de Ordens e me não
honrassem com os seus votos.

A propósito da minha posição de padre, diante da Política, posso e quero e devo afirmar.
perante Deus e os homens, que, para ser candidato a uma cadeira na Assembléia Legislativa do
Estado e na Câmara dos Deputados Federais, sempre requeri e obtive a necessária e indispensável
permissão de meus superiores eclesiásticos. Primeiro, de Dom Helvécio Comes de Oliveira. De-
pois, de Dom Oscar de Oliveira. Ambos Arcebispos de Mariana.

O legislador eclesiástico nunca previu a hipótese, porque absurda, de qualquer sacerdote,
tendo uso do Ordens na sua diocese, ficar proibido de celebrar a Santa Missa em outra diocese, pelo
simples fato de ser candidato a deputado, com a necessária e indispensável autorização de seus
superiores hierárquicos.

Bom gramático, o bispo de Araçuaí ignorava supinamente o Direito Canônico.
Foi muito mal citado o Canon 139, § 4°, infine, visto que não se refere à celebração do

santo sacrifício da missa. Mas, como há certos homens que, saindo dos limites do bom senso e da
razão, e entrando sem pejo e com atrevimento na área da temeridade, gostam mesmo e gostam
muito de colocar-se fora da lei e acima da lei, melhor me pareceu deixar o "caso" para ser julgado
por Deus, em cuja existência realmente acredito e em cuja justiça deveras confio. De Deus não há
quem escape.

No citado boletim, só ficou faltando a autoridade diocesana conceder quinhentos mil dias
de indulgência a quem o lesse atentamente, e todas as suas bênçãos e mais a indulgência plenária
àqueles que colaborassem, de qualquer maneira, para derrotar o PSD, em Itambacuri.

Santo Agostinho estava com razões de sobra, quando escreveu que não existe nada de mais
difícil e perigoso do que o cargo de bispo: Nihil in hac vira dtfficilius, periculosius episcopi officio
(Ep. CXLVIII, ad Valerium).

Tomando conhecimento do tal Aviso ao Público!..., mais se robusteceu a minha certeza de
que sem a justiça reina a força, a mentira torna-se atrevida e faz-se valente, a razão fica presa, os
bons ficam oprimidos, e os maus e os safados ficam favorecidos.

Logo depois de os boletins haverem sido distribuídos em toda a Cidade de Itambacuri, os
Padres Capuchinhos fizeram ler, através o serviço de alto-falante, a Voz da Consciência da Igreja
Matriz, a seguinte comunicação:

Meus prezados ouvintes.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo

Muito a contragosto, somos forçados a levantar a nossa voz, como protesto solene contra
essa campanha política difamatória, que fere fro ntalmente o bom senso e a dignidade dos
nossos paroquianos.
São calúnias, falsidades, fuxicos, mentiras que, como um verdadeiro mar de lama, domi-
nam essa campanha mal orientada e pessimamente dirigida.

Cada um de nós tem direito ao seu bom nome, de acordo com o que recomenda o Espírito
Santo. Entretanto, não se respeita o nome de ninguém. Fala-se com a maior sem cerimônia
de tudo e de todos, até dos Ministros de Deus, os quais querem tão somente cuidar do bem
das almas. Como se tudo isso fosse pouco, lança-se mão de wn escandaloso recurso que
está aumentando considerávelmente a desordem e a confusão de idéias em nossa Paróquia.
Já publicaram boletins em nome do nosso Exmo. Sr Bispo Diocesano, D. José Maria Pires,
para serem estabelecidos o caos, a desordem, a inimizade entre irmãos, filhos do mesmo Pai
celestial, batizados com o mesmo batismo, e tendendo ao mesmo fim: o Paraíso.

Achamos que invadiram o nosso campo de ação e de responsabilidade.
Estamos aqui, neste microfone, para defender os nossos sagrados direitos. Fomos ataca-
dos. Por isso, nos defendemos energicamente. Declaramos que o único porta-voz, o único
que pode falar em nome da sua Exa. o Sr. Bispo, o único que pode interpretar o seu pensa-
mento é o padre vigário. Neste momento, o Pe. Frei Agatângelo de Sortino, por indicação
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Tendo em vista a próxima chegada, aqui do Padre Pedro Vidigal, estava para escrever a V
Exa. afim de pedir uso de Ordens em favor dele, quando chegou a missiva de '1 Exa.
Obedecendo às sábias orientações dos Bispos da Província Eclesiástica de Diamantina
para aconselharmos aos nossos paroquianos que, nas próximas eleições, votem em candi-
datos cristãos, não podíamos nem podemos hostilizar a candidatura de um sacerdote. E
devo ponderar-lhe, por dever de consciência, que os dois candidatos pessedistas a Prefei-
to e a Vice-Prefeito de Itambacuri, os quais apóiam a candidatura a Deputado Federal do
Padre Vidigal, são ambos católicos praticantes e membros da Congregação Mariana e da
Conferência Vicentina.

Quanto aos candidatos dos emissários que provocaram a carta de T/ Exa. proibindo até a
celebração da Santa Missa ao Padre Vidigal, não são católicos praticantes, não assistem
à missa dominical, não comungam nem uma vez por ano, são contra a Religião, são
suspeitos de pertencerem a seitas condenadas pela Igreja e, desde que aqui cheguei, nun-
ca os vi entrar em Igreja alguma. Levantaram e continuaram a levantar as calúnias mais
indecorosas contra o sacerdote Padre Vidigai, apresentando-o como um 'Monstro', assas-
sino (sic!) suspenso de Ordens, excomungado, tendo espalhado, pelo interior do Municí-
pio, através de boletins, a notícia da medida tomada por V Exa. adulterando o seu pensa-
mento e vilmente explorando o nome de V Exa. para fins eleitorais.

Com essa última medida, a reputação dos Sacerdotes daqui está sendo prejudicada, como
se V Exa. tivesse tomado o partido deles, contra nós.
O Vigário de Itambacuri soube da notícia proibindo aos Sacerdotes candidatos que cele-
bram a Santa Missa, primeiro pelo boletim anexo, depois pelo serviço de alto-falantes dos
inimigos da Igreja e finalmente pela carta de V Exa.
Por causa da atitude de V Exa., os dois candidatos católicos a Prefeito e a Vice-Prefeito
estão perdendo campo, com risco de serem derrotados por indivíduos que até agora tem
merecido ajusta oposição da população ordeira, honesta e católica.
Diante dessas considerações, deixo ao alvitre de 1/ Exa. conceder a necessária licença
por escrito para o Padre Maciel Vidigal celebrar em nossa Paróquia.
Deus guarde V. Exa.
Peço abençoar-me e a Paróquia.

Pe. Frei Agatân gelo de Sortino - Pároco de Itambacuri.

*

Esta carta foi acompanhada de duas outras nos seguintes termos:

Itambacuri, 23 de agosto de 1958.
Exmo. Sr. Dom José Maria Pires,
'Pax et bonum'.

Desejando-lhe saúde e santidade, tenho a satisfação de apresentar a V Exa. o portador
desta: Dr. Antônio Firmato de Almeida.
E ele paroquiano de Itambacuri, candidato a Prefeito deste Município, médico, membro
da Conferência Vicentina, católico praticante.

dos nossos Superiores e vontade do Sr Bispo, Vigário da Freguesia de Nossa Senhora dos
Anjos de Itambacuri.
Ninguém esta autorizado a falar em nome de sua Exa. nem chefes políticos, nem locuto-
res. Ninguém. Absolutamente ninguém.

Qualquer boletim publicado e qualquer irradiação a ser frita em nome de S. Exa. sem o
nosso prévio conhecimento devem ser considerados falsos, sem fundamento.
Estes que estão agindo assim para semear a desordem de idéias, e a confusão, estes que
não respeitam nenhuma autoridade, estes que lançam mão de tudo para conseguir votos
para se elegerem, estão agindo pior do que os comunistas russos.

Mais uma vez esclarecemos: o único que pode explicar o pensamento do Sr. Bispo, o único
que tem autoridade para levar ao conhecimento do Povo de Itambacuri as resoluções ou
as ordens do Sr Bispo é o Vigário, Frei Agatôn gelo de Sortino.
Quem tem ouvidos para ouvir ouça.
Que Nossa Senhora dos Anjos ilumine os maus cristãos para que eles não continuem servin-
do-se das cousas sagradas para a desmoralização da nossa Santa Religião Católica.

Jtambacuri, 28 de agosto de 1958.

*

Em resposta a D. José Maria Pires, o Revmo. Frei Agatângelo de Sortino dirigiu-lhe a
seguinte carta:

Itambacuri, 23 de agosto de 1958.
Exmo. Sr Bispo Diocesano, Dom José Maria Pires, L.J.

Muito a contragosto, sou obrigado afurtar a V Exa. alguns minutos de seu tempo precio-
so. Se ofaço, estou obedecendo à voz da consciência, que me manda escrever estas linhas.
Escrevo-lhe na qualidade de Vigário de Itambacuri.
Profundamente surpreendido, recebi a ordem de V Exa. de se proibir aos sacerdotes,
candidatos a postos eletivos, a celebração da Santa Missa nesta Paróquia.

De fato, aqui apareceu o Revmo. Sr Padre Pedro Maciel VidigaL Ele, depois de ter-se
confessado comigo, pediu-me que lhe permitisse celebrar a santa Missa, que foi rezada
com piedade.
Depois disso, achei de bom alvitre convidá-lo para o retiro espiritual no convento, o que
fez, durante três dias, a contento dele e com nossa grande edificação.
Ao terminar a procissão que encerrou as festas promovidas em homenagem a Nossa Pa-
droeira, convidei-o para dirigir a Nossa Senhora dos Anjos uma saudação em nome dos
romeiros. Escutei, então, a mais formosa oração à Virgem que até agora tivera oportuni-
dade de ouvir Um dia depois de terminada as solenidades da referida festa, já não mais
nosso hóspede, como fez questão de frisar; antes de regressar à sua terra, realizou uni
comício, na cidade.

Há dias escrevi a / Exa. por quanto tempo eu poderia conceder uso de Ordens a Sacerdotes
de outras Dioceses que apresentassem as 'comendatícias 'de seus respectivos Ordinários.
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A sua missão é levar pessoalmente a V Exa. o oficio anexo. Pedindo abençoá-lo e atendê-
lo como a um verdadeiro amigo dos Padres Capuchinhos, antecipo meus cordiais agrade-
cimentos.
'In Corde Jesu', servo e Admirador,

Pe. Frei Agatân gelo de Sortino - Vigário de Itambacuri.

Itambacuri, 23 de agosto de 1958.
Exmo. Sr Bispo Diocesano.
LJ.C.

Por meio desta, peço a V Exa. a licença por escrito em favor do Sacerdote Padre Pedro
Maciel Vidigal, do clero de Mariana, Minas, para celebrar o Santo Sacrifício da Missa
durante o período de 28 de agosto a 4 de setembro do corrente ano.
Deus guarde V Exa.

Frei Agatângelo de Sortino 0. EM. Cap. - Pároco de ltambacurL

Es a resposta de Dom José Maria Pires:

Jtaipé, 23 de agosto de 1958.
Prezado Frei Agatân gelo,

Acabo de receber sua carta e a visita dos Candidatos de Itambacuri. Falei demoradamente
com eles e parece terem compreendido que realmente não convém dar a impressão de que se
está misturando religião com política-partidária, missa e comício de propaganda eleitoral.
Nada tenho pessoalmente contra o Revmo. Pe. Pedro Maciel Vidigal ou outros sacerdotes
que se candidataram a postos eletivos.
Como, porém em todos os partidos há católicos, torna-se mais necessário mesmo a apa-
rência de que a Missa, ato da comunidade, esteja sendo marcada e celebrada para favo-
recer uma parte da comunidade em detrimento da outra.
Com religiosa estima, servo e amigo,

José Maria.

Uma ligeira observação: o Sr. Bispo não fez qualquer referência ao boletim contendo o
Aviso ao Público!..., o qual foi anexado à carta de Frei Agatângelo e misturou religião com política-
partidária, em vão objetivando beneficiar a propaganda eleitoral dos adversários do PSD e inutil-
mente procurando favorecer, em detrimento da outra, uma parte da Comunidade de Itambacuri,
certamente a que possuía um lugar privilegiado no episcopal coração de Sua Excelência.

POLÍTICA

Quanto a ter sido o Aviso ao Público!... 'divulgado com autorização de S. Exa. Revma.
Bispo Diocesano de Araçuaí!...', o Sr. Dom José Maria não tugiu nem mugiu, não piou nem miou.
Seu silêncio foi total e bastante significativo.

Ciente do que estava acontecendo comigo, o meu Arcebispo Dom Oscar de Oliveira se
interessou por dizer a Dom José Maria que eu era digno de toda a sua consideração, e por manifes-
tar a S. Exa. Revma. o que eu era mesmo no conceito dele e de todo o Clero Marianense de que eu
fazia parte.

Algum tempo depois, recebi a seguinte carta:

Prezado Padre Pedro Vidigal,

Li com grande satisfação e profundo alívio a cana que o Sr Arcebispo de Mariana me
escreveu a seu respeito. Encontrei-a aqui na semana passada quando regressei do extre-
mo Nordeste, onde estive um mês em Visita Pastoral.
A Cúria vai enviar-lhe imediatamente a provisão de uso de Ordens nesta Diocese. Assim,
além das obras de misericórdia corporais que o Sr tem realizado tão abundantemente no
exercício do seu mandato, poderia distribuir também mais à vontade os tesouros da Gra-
ça de que é depositário como Sacerdote.
Com afetuosa estima,
Co-irmão amigo

José Maria
Bispo de Araçuai.

Antes de receber esta carta, percorremos, Dr. Antônio Firmato e eu, acompanhados de gran-
de comitiva, todo o município e fomos festivamente recebidos pelas populações de todas as vilas.

Para provocar uma guerra de nervos, agravada pelas mais baixas provocações e pelos mais
agressivos insultos, os nossos adversários, garantidos pela polícia que seguia a orientação deles,
marcavam os seus comícios nos mesmos dias, no mesmo horário e nas mesmas praças em qu&;
estivéssemos fazendo os nossos.

Não quero deixar de fazer uma curiosa referência sobre a nossa chegada à Vila de S.
Pedro, hoje Cidade de Pescador. Ao descermos dos carros em que viajávamos, fomos surpreendi-
dos, na entrada da localidade, bem na frente do prédio do Grupo Escolar, por uma demorada chuva
de pedras que a diretora e professoras do estabelecimento do ensino primário, furiosamente, fize-
ram desabar sobre nós, por intermédio de dezenas de meninos, seus alunos, cuja "educação" lhes
fora confiada.

Da nossa parte, não adiantava cousa alguma pedir providência ao governo mineiro para
que as nossas vidas fossem garantidas e para que os nossos direitos fossem respeitados, ao menos
durante a campanha eleitoral.

Todo o dispositivo policial e todo o poder do Estado haviam sido colocados a serviço dos
perristas de Itambacuri.

Quase na véspera das eleições é que o sargento, que comandava o destacamento e era o
autor de perseguições, de violências e de muitas patifarias, foi removido de Itambacuri.

Curioso o preço dessa remoção: o PSD do município deveria pagar, por ela, mil votos para
o filho do governador do Estado, candidato a deputado federal.
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Aconteceu, porém, que somente foram dados a ele 553 votos, pois o eleitorado pessedista
não se considerou obrigado, em consciência, a cumprir o prometido a quem nunca se interessou
pela boa solução dos grandes problemas de Itanibacuri. A quem era inimigo do PSD local.

A impressão que se tinha era a de que o PSD estava mesmo proibido de ganhar qualquer
vitória nas dezenas de umas daquela zona eleitoral e a de que era grande crime tentar obtê-la,
porque prestigiados seriam e sempre haveriam de ser os perristas.

Quero aproveitas esta oportunidade para salientar a esquisita mentalidade dos que sempre
estiveram na cúpula do PSD, os quais nunca se interessaram pelo bem-estar e pela tranqüilidade de
espírito dos seus correligionários que, em muitas regiões de Minas Gerais, eram vítimas de perse-
guições de governadores pessedistas.

Mendigos de votos e semeadores de ilusões agradáveis quando candidatos, esse governa-
dores se transformavam, no exercício do mandto, em algozes de muitos autores de suas vitórias
nas umas, tendo em vista os termos imorais de acordos indecorosos e de protocolos obcenos que,
nos bastidores, escondidamente, haviam feito com os chefes de outros partidos políticos.

Nem mesmo a justiça, que não se nega a bandidos e criminosos, era feita aos pessedistas,
em dezenas de municípios mineiros.

Essa imoralidade era notada em outros Estados, também.

*

Mesmo assim, não desanimamos. E, contando como certa a vitória, encerramos a nos-
sa campanha com uma entrada triunfal, no fim de um dia inesquecível, na cidade que é sede do
município.

Itambacuri tinha mesmo que se levantar e caminhar para as urnas para eleger o médico
Dr. Antônio Firmato de Almeida para seu prefeito, a fim de dirigir os seus destinos.

Ali se repetiu o que aconteceu durante o cerco de Arras, em madrugada cor-de-rosa no
bivaque dos Cadetes da Gasconha, conforme a descrição de Rostand, digna de ser lembrada.

Ao longe, no horizonte, dourava-se, aos raios do sol nascente, a cidade.
Rompera a alvorada: um estouro de canhão e rufos de tambores pelo campo.
Levantam-se os Cadetes. Na verdade estavam mais dispostos para a revolta do que

para a luta.
E, quando nem o prestígio de Cirano de Bergerac conseguiu animar os jovens soldados

para que enfrentassem o inimigo, sucedeu o que ninguém previa.
Bertrandou, velho pastor que espetacularmente sabia tocar a flauta dos bosque, modulou

as árias antigas do Languedoc. E, ao som do primitivo instrumento de música, todos se sentiram
como se estivessem ouvindo a própria voz da pátria: Êcoutez. les Gascons; c 'es! tatue la Gascogne.

E a um sinal de alarma se ergueram transfigurados, prontos, como heróis, a fazer todos os
sacrifícios para a defesa da terra natal.

E como se ouvissem a própria voz da terra natal, levantaram-se os nossos companheiros
de São José do Divino e de Nova Módica, escutando os apelos patrióticos de José Gregório dos
Santos, Augusto Francisco Figueiredo, Waidevino Alves Ferreira, Levi Simões de Souza e Afonso
Moreira de Abreu, seus chefes, que não fugiram ao cumprimento do seu dever e nem desertaram da
função que lhes foi confiada.

Vibrou a fibra heróica dos nossos companheiros do Cibrão e de Pescador. Bem orientados
por Fulgêncio Antônio da Silva Pereira, Malosinho de Castro, Teófiio Peneira de Oliveira e Ernesto
Lourenço da Silva, que com ânimo varonil e com seus braços fortes, ali ergueram e sustentaram a
bandeira da libertação de uma terra que não suportava mais ser governada por tiranos. Fez-se notá-
vel o entusiasmo extraordinário de nossos companheiros de Campanário, de Jampruca e de Guarataia,
liderados por Sebastião de Oliveira Souza e sua digníssima esposa, D. Angelina, por Hildebrando
Cabral, José Lopes da Silva, José Teófllo Ribeiro dos Santos, José Honório de Almeida, Vítor
Antônio Soares e José Camargo de Figueiredo, grandes e ótimos servidores do povo, os quais
viviam fazendo aquela política que consiste em promover o bem humano da Comunidade.

Lutando honradamente, com todas as boas esperanças no coração, levantaram-se os valoro-
sos companheiros de Frei Gaspar, de Frei Serafim, sob o comando de Oswaldo Alves Machado,
Antônio Pereira, Mahmud Salim Ganem, Júlio Esteves Lages, Alcides Esteves Guedes e Políbio
Esteves Guedes. E, com a fortaleza daqueles que nunca se renderam aos que lhes são contrários, com
todo o patriotismo trabalharam os homens de bem do distrito da cidade, sob o comando de Ismar de
Bessa Couto, Serafim Angelo da Silva Pereira, Vicente Pereira Gomes, Wilson Lago Pinheiro, Dr.
José da Transfiguração Figueiredo, Antônio Soares de Figueiredo e muitos outros que sempre coloca-
ram o bem comum acima do interesse particular e mesmo acima dos interesses partidários.

Todos eles tiveram a boa sorte de ver ao seu lado Aloísio Esteves, que, habituado a
lutar, lá na Itália, pela vitória da democracia nas trincheiras da última Grande Guerra, fez tudo
ao seu alcance, sem medir sacrifícios, para a vitória do bom povo de Itambacuri, para a vitória
do Dr. Antônio Firmato de Almeida.

Tão magnífica era a causa pela qual essa gente tão boa lutava que, sem ódio mas sem
medo, indomável e capaz de todas as atitudes corajosas, me enfileirei entre os soldados desse ideal,
tomando lugar nas frentes mais expostas aos ataques de nossos divertidos adversários, que pare-
ciam haver entrado na campanha eleitoral montados em cavalos de pau e empunhando baionetas de
taquara ou muito confiados em seus perdigotos inofensivos de indivíduos ridículos nos destemperos
da baixa fisiologia da inveja, do despeito, da ira gratuita e da mediocridade gozada.

Lutando com a bravura que anulava as bravatas dos que nos combatiam, o Dr. Antônio
Firmato de Almeida, com o seu nome que era uma legenda respeitável e uma bandeira de glórias,
ganhou, para Itambacuri, os louros de uma bonita vitória com os seus 6.844 votos, obtidos nas
urnas, enquanto o seu competidor (cujo nome não lembro) conseguiu, apesar de tudo, 5.194 votos.

Quanto a mim, honrado que fui pela confiança do povo do município com 4.291 votos,
fiquei em primeiro lugar na pauta dos eleitos, ali. O segundo mais votado recebeu pouco mais de 2
mil. Essa confiança, depositada sobre a minha pessoa, foi renovada em 1962, com 4.279 votos. E,
em 1966, foi repetida, com grande eloqüência, nas umas.

*

Com a esplêndida vitória do Dr. Antônio Firmato de Almeida, em 1958, e com a sua posse
no governo do município em janeiro de 1959, surgiu uma nova era no governo do município, uma
nova fase que foi caracterizada por uma política realmente cristã, que promoveu a tranqüilidade na
ordem, e por uma administração honesta e eficiente, que promoveu a felicidade do povo.

Essa tranqüilidade na ordem compensou e recompensou o bárbaro processo de fazer polí-
tica ali dominante, processo baseado na infâmia e na calúnia, na injúria e nas perseguições, na
violência e na desordem, processo censurável e adotado por aqueles que abusavam do poder que os
governadores haviam colocado em suas mãos.
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Essa nova era de um governo, cuja dinâmica foi presidida e animada pela vontade de
trabaihar e de bem servir à Comunidade, compensou e recompensou os abusos e os erros cometidos
pelas administrações anteriores, preguiçosas, estéreis e improdutivas, de políticos que somente
cuidavam de mandar e desmandar, de demitir e de perseguir quem não rezava pela cartilha deles, de
beneficiar particularmente os companheiros com favores excepcionais que o Estado não estava em
condições de fazer, que o Estado nunca deveria ter feito porque o Estado não é e não deve ser a
propriedade de alguns, mas a salvaguarda de todos. Não é e nem pode ser um regime de violência que
é oposto à universalidade da justiça. O Estado é e deve ser o instrumento para o bem de todos, O
Estado não é fazenda de particulares nem campo em que possam medrar ou proliferar o filhotismo, o
nepotismo, o genrismo, o afilhadismo, o cunhadismo, o tioismo e outros vícios e mazelas que estão
desgraçando nossa pátria, infelicitando a nação brasileira e as suas células que são os municípios.

*

Com suas virtudes atraentes e cativantes que dia-a-dia atingiam maior poder, artífice de
uma bela obra de médico bom e de bom médico simpático à dor alheia e que vivia enobrecendo as
atividades profissionais da sua classe, provando que a sua vida lhe foi emprestada por conta de
Deus para o serviço do bem e para a felicidade dos outros, Dr. Antônio Firrnato levou sua mensa-
gem de paz e de esperança e de trabalho a todos os recantos do município, envelhecendo corno as
árvores fortes envelhecem na glória da alegria e da bondade, dando sombra e consolo aos que
padecem. Reeleito, em 1966, para, outra vez, governar o Município de Itambacuri, ali manifestou
aquele conjunto de qualidades indispensáveis aos administradores da cousa pública: energia no
cumprimento dos seus deveres, caráter retilíneo e de uma pureza e de uma rigidez inalteráveis,
amor àjustiça, a pertinácia de uma vontade bem orientada e firme, o equilíbrio mental sem solução
de continuidade, o divino senso da medida sem a mais leve flutuação, uma grande vontade (cada
vez maior) de trabalho, porque a indolência tinha a seus olhos a indecorosidade de um roubo.

Até parece que o seu lema era o mesmo daquele outro médico que foi Oswaldo Cruz:
poder - querer - saber - esperar.

Poder, isto é, dispor de força para o empreendimento.
Querer, vontade firme de agir.
Saber, ter conhecimento completo do que se pretende empreender.
Esperar, aguardar oportunidade para desencadear a ação.

*

Graças à nossa Política, que consistia em promover o bem comum durável, Itambacuri
passou a ser um município cujo progresso era notável, pois crescia sempre.

Na cidade, que é a sua sede, todos viam grandes melhoramentos e numerosos obras
públicas relacionadas com o bem-estar social, com o desenvolvimento econômico e com a valo-
rização dos meninos e dos jovens, os quais, como homens de amanhã, formam o maior capital da
comunidade.

Força e luz da Cemig, abastecimento de água pelo FSESP, ruas calçadas, praças ajardinadas,
pontes de cimento armado no perímetro urbano e mais pontes na zona rural, a saúde e a higiene
bem cuidadas, o Hospital e a Maternidade S. Vicente de Paulo bem equipados e funcionando com
real proveito para todo povo, o gigantesco prédio do Ginásio Pio XII muito bem aparelhado para o
ensino secundário, o Colégio Estadual, prédios escolares para o ensino das primeiras letras, novas

instalações do Mercado Municipal e o ambiente de tranqüilidade, que é o maior e o melhor bem
comum, eis os frutos dos nossos trabalhos.

Em 1960, estes bem suados e abençoados trabalhos mereciam bonito poema de concei-
tuado poeta italiano, o capuchinho Frei Gabriel, que residiu em Ttambacuri servindo bem a Deus, à
Igreja Católica e ao Brasil.

Publicados no Jornal A Rainha dos Anjos, sob a epígrafe Trio Infernal, para este livro
transcrevo, encerrando o meu depoimento sobre a política em Ttambacuri, pedindo ao prezado
leitor o favor de dar à palavra infernal o sentido de excelente, excepcional e bacana, como se lê no
Novo Dicionário de Aurélio.

TRIO INFERNAL

Trio sedutor trio encantador...
Trio de ouro, de fogo infernal,
Trio que arrasta a um futuro promissor
Agatângelo... Firmato... Vidigal...

Isy tomou seu jeito efeito novo
corre em busca de um progresso geral,
- Mas quem jogou no fogo esse povo?
- O trio: Agatângelo... Firmato... Vidigal...

Como acordada de um sono profundo
Ity toma seu passo triunfal,
- Quem deu a embalada a todo o mundo?
- O trio: Agatân gelo, Firmato, Vidigal.

Já foi lançado o grito da batalha
E novas forças ao novo sopro vital
Respondem; mas a quem vai a medalha?
Ao trio: Agatân gelo, Firmato, Vidigal.

E surgem casas, nascem ruas novas;
Escolas, dispensários, hospital,
Não são conversas, mas realidades boas
Do trio: Agatân gelo, Firmato, Vidigal.

Ginásio Pio XII, a nova praça,
A Prefeitura e até a zona rural
Tem seu conforto... é tudo uma graça
Do trio: Agatân gelo, Firmato, Vidigal,

Dirão os filhos: quem nos tirou do errado?
E Tu, Ity, com satisfação cabal:
- Um Vigário... um Prefeito... um Deputado...
- O trio: Agatângelo, Firmato, Vidigal.
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11 Dr. Antonio Firmato de Almeida, sua esposa
Dt. Memena e todos os seus flihos, noras e
genros.

Depois disso eu me dirijo a Ti,
Povo saudoso do caro Itambacuri:
Na tua história, tenha men ção especial
0 trio: Agatângelo, Firrnato, Vidigal.

Pelos tempos longInquos ira a história,
Nas suas paginasficara a rnemória
De urn trio afarnado, de urn trio imortal:
0 trio: Agatângelo... Firrnato... Vidigal...

Aqui, paro e disparo o ponto final
Ficando assinado: Frei Gabriel... o tal.

Melilli (Itália), 7 defevereiro de 1960.

APENDICE

DR. ANTONIO FIRMATO DE ALMEIDA

Publicado pelo Estado de Minas, no dia 15 de setembro de 1990, saiu este
artigo que transcrevo neste livro:

MEDICO EXEMPLAR

Pedro Maciel VIDIGAL

Baiano de Canavieiras, onde nasceu no dia 15 de agosto de 1900, Dr. Antonio Firmato de
Almeida teve a boa sorte de encontrar o destino adequado a sua natureza e a sua vocação.

Se, nos primórdios de sua juventude, namorou a Medicina e, depois, a ela se uniu para
sempre, foi por causa de sua belfssima legenda de sacrifIcio, de humanitarismo, de contato drama-
tico dos pacientes.

Pela sua cabeça, nunca passou a idéia de usar ou de abusar da arte de curar, como se ela
fosse inesgotável mina de ouro ou fonte de fabulosa riqueza.

Diplomado, no dia 8 de dezembro de 1926, pela Faculdade de Medicina de Salvador, ele
chegou a Itambacuri em 13 de fevereiro de 1928. Chegou para ficar. E, au, permaneceu corn vonta-
de de trabaihar, bern servindo o povo.

Modesto, estava ciente e consciente de que a profissão de medico vale é pelo que ele fizer
dela, é pelo modo como a exerce. Na sua pequena bagagem, contendo objetos de uso pessoal, trazia
uma bolsa de couro em que eram guardados o sfigmomanometro, o estetoscópio e o termôrnetrO,
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que iniciou grande revolução na Medicina, como primeira sonda lançada no solo do sofrimento
físico, antes manifestado pela cor do rosto, pela língua e pelo pulso.

Homem forte, as dificuldades lhe foram estímulo normal para superá-las. Se encontrou
caminhos eriçados de obstáculos andou neles de cabeça erguida, com aquela firmeza que o seu
nome inspira.

A bondade do mais elevado quilate é o seu reino interior. Mantendo sempre abertas à
generosidade todas as janelas do seu coração, ele está celebrando 90 anos de existênciã, na mais
santa alegria de sua consciência reta.

Para ele, ser bom é inclinação natural de sua vida cristã. Se houvesse Prêmio Nobel para
os gênios da bondade, ele teria sido um dos primeiros a conquistá-lo, por motivo de incontestável
merecimento.

Religioso, nunca sentiu tolhidos seus espontâneos vôos para a Luz e para a Verdade. Seu
maior prazer está no crer e nas boas obras, alma da Fé, em que se encontra o encanto da nossa
Religião. Além do tesouro da sua ciência, da sua sabedoria e da sua experiência, dispõe do mágico
poder de seu olho clínico, virtude pessoal e intransferível, no qual reside o segredo de seus triunfos
profissionais. Trabalhando, sempre ajustou o perfil da Medicina às normas da mais perfeita pulcritude
moral, tomando-se sacerdote de uma profissão cimentada no crédito universal.

Com dignidade, compostura e surprendente clarividência, Dr. Firmato foi confidente das
intimidades da vida de cada um de seus numerosos clientes. Foi o conselheiro, o prudente orientador
de muitas famílias, que o tinham na conta do melhor amigo. Contam-se por milhares aqueles que
passaram a ter a sua amizade como o primeiro grau de parentesco, visto que, em muitos casos, ter
amigos é melhor do que ter irmãos, porque o vínculo de sangue, que entre estes se contrai, é inferior
ao da verdadeira amizade.

Nos casos mais raros e mais difíceis das doenças do corpo, Dr. Firmato, enquanto clinicou,
era procurado como o melhor médico. Até os portadores de doenças morais, carecendo de tranqüi-
lidade, eram socorridos por ele, que conhecia a influência do espírito sobre o corpo. De tais doen-
ças, há vinte séculos já se falava que eram nocivas: Animo qui aegrotat, videmus corpore hunc
signum dare.

Durante mais de cinqüenta anos, exerceu a Medicina, com humildade, sem vedetismo, na
certeza de que ela nunca foi ciência exata e está, sempre, a transformar-se, na doutrina e no método,
no diagnóstico e na terapêutica. Acertando na cura da enfermidade, colaborava com a natureza do
cliente, só receitando os remédios a ela apropriados, pois, na maioria das doenças, a multiplicidade
dos medicamentos impede a sua cura. Na verdade, a boa Medicina quer poucos remédios e poucas
mudanças nas receitas. De Hipócrates esta advertência: O que sempre traz melhoras, com aperse-
verança traz a cura. Dele mesmo, esta pitoresca recomendação: Bom remédio é não usar remédios.

Na pessoa de Dr. Firmato, sempre houve a delicadeza moral e a modéstia, a reserva e o
tato, o escrúpulo e o decoro. Tais virtudes nunca lhe permitiriam dispensar-se da responsabilidade
pela vida, cuja defesa lhe era confiada, e o obrigavam a responder por ela perante o enfermo e a sua
família, e, mais que tudo, perante a sua consciência e perante Deus.

Com nenhum descuido e nenhum deslize, com a paciência de todas as horas, sabia ouvir
os clientes e conversar com eles, usando a interessante terapêutica das palavras oportunas.

AÇÃO POLÍTICA

Na sua Medicina, exercida como sacerdócio, havia muita austeridade e muita humildade.
Sobretudo, havia seriedade científica, pois ele sempre cuidou de atualizar os seus conhecimentos,
estando em dia com a leitura dos livros publicados pelos mais autorizados mestres nas diversas
matérias que nenhum médico pode ignorar. Lia muito para aprender muito mais do que já sabia.

Por seus conhecidos méritos, Dr. Firmato pode ser considerado campeão na luta contra
todas as endemias rurais que imperavam em vasta região situada nas bacias dos Rios Doce, Mucuri
e São Mateus, fazendo milhares de vítimas de suas terríveis agressões, até o fim da década de 40.
Ele ficou famoso no constante combate à malária, ao tifo exantemático, à contagiosa bouba,que
começa por um ferimento e, depois, se alastra pelo corpo inteiro, tomando os pés, as pernas, os
braços, o tórax e o rosto, que fica deformado. E, também, no combate à leishmaniose, transmitida

pela picada do mosquito asa de palha ou cangalhinha, moléstia horrível que destrói a cartilagem
do nariz e da boca, ataca as cordas vocais e muda o timbre da voz, se não for convenientemente
tratada, na hora certa. Outras lutas ele empreendeu. Por exemplo: contra a úlcera tropical, ferida

arredondada, que tanto cresce em diâmetro quanto em profundidade, e localiza-se, quase sempre,
na perna, provocando violentas hemorragias e dores insuportáveis. Contra as verminoses, dentre as
quais se destacava a esquistossomose, infecção causada pelo schistosoma mansoni, hóspede daque-
les caramujinhos, a qual ataca os intestinos, o fígado e a veia porta.

Em Itambacuri, Dr. Firmato iniciou e realizou a tarefa titânica de sanear o imenso municí-
pio, cujos limites o situavam entre os de maior superfície em Minas Gerais. Ali, prestou bons
serviços gratuitos aos indigentes, organizando importante fichário de mais de 5 mil casos observa-
dos em sua eficiente clínica, ilustrados com impressionantes fotografias de vítimas das menciona-
das enfermidades.

Notícias sobre o que estava acontecendo em Itambacuri chegaram a Belo Horizonte, ao
Rio de Janeiro e a São Paulo, e ecoaram fora do Brasil, fazendo o município ser transformado em
curioso centro de pesquisas e de estudos. Até lá, viajaram cientistas de várias procedências, como o
peruano Hugo Pescie, professor de Dermatologia da Universidade de Lima, Percy C.C. Ganham,
professor de Medicina Tropical na Universidade de Londres. Em 1967, o sueco Dr. Christian esteve
em Guaratáia e em São José do Divino, cumprindo missão confiada pela ONU, com o fim de
pesquisar, entre os que foram portadores de bouba, a possibilidade de existência de anticorpos,
mesmo depois da cura, decorridos alguns anos. Por lá andaram professores das Universidades Fe-
derais de Minas Gerais, de São Paulo e de outros Estados: Amílcar Viana Martins (Parasitologia),
Oswaldo Costa (Dennatologia), Josefino Aleixo (Leprologia), Mauro Pereira Barreto (Parasitologia)
além do Dr. Oliveira Castro (Biologia), do inalariologista José Pelegrino, e dos microbiologistas
José Aroeira e Dr. César Pinto (do Instituto Oswaldo Cruz). Este ficou meses junto ao Dr. Firmato,
que foi seu ilustre colaborador na elaboração de elogiada monografia, de 247 páginas, sobre vários
subtipos de esquistossomose. Tal obra interessantíssima foi condensada, em 1950, pelo cientista

inglês H. Harold Scott, no volume 47 do Tropical Diseases Bulietin, editado em Londres.

Considerando o que acabo de escrever, o prezado leitor e eu temos razões de sobra para,
um dia, vermos o Dr. Antônio Firmato de Almeida figurando na galeria dos maiores benfeitores da
saúde pública, no Brasil, ao lado de Oswaldo Cruz e de Carlos Chagas.

Não partilhando sua atividade profissional com nenhuma outra, Dr. Firmato só se afastou da
prática da Medicina temporariamente, quando, em 1958, assumiu o governo do município, fazendo o

possível e até o impossível a fim de promover o bem comum durável, sem onerar a comunidade sob
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seu prudente comando político. Na Prefeitura Municipal, procedendo corretamente, soube conciliar
as despesas públicas com a arrecadação dos impostos que são o suor e o sangue do povão, e só podemser aumentados com moderação, com tal modo, com tal indústria, com tal suavidade que os homens
não o sintam, nem quase o vejam. E trabalhou muito a favor do desenvolimento e do crescimento
econômico de Itambacuri, idealizando, programando e realizando grandes obras que o tempo não
destruirá e que a sociedade beneficiada e agradecida não esquecerá.

Nada está podendo sobre ele a idade. Atrás de si, irá deixar vistosa montanha de boas
ações, marcando sua passagem por este mundo, sempre contando com a indispensável e preciosa
colaboração de Dona Memena, mulher forte e fiel, sua constante companheira, sua inteligente
conselheira e sua auréola, mulher cujo amor procurou tomar maior o marido com que Deus pre-
miou as virtudes de sua alma pura e terna.

Para Dr. Firmato, não está sendo duro envelhecer porque goza da alegria de ver-se renas-
cido nos bem queridos netos com que seus honrados cinco filhos o coroam. Todos, orgulhosos do
pai e do avô, cuja longa vida quase centenária, apresenta a modéstia, a fortaleza de ânimo, a bonda-
de, a fé, a dignidade pessoal, a compostura exemplar, a prudência e o decoro com que tem enobre-
cido e glorificado a Medicina.

No dia 1° de fevereiro de 1991, o Estado de Minas publicou, na página 2 da
Segunda Seção:

JUSTA E MERECIDA HOMENAGEM

Pedro Maciel VIDIGAL

No fim do ano passado, o povo de Itambacuri prestou cordial homenagem a Dr. Antônio
Firmato de Almeida, seu melhor amigo e seu maior benfeitor, festejando a colocação de seu busto
em bronze na praça principal da cidade.

Ele fez por merecer essa consagração.
Vivendo uma vida simples, sem preocupações egoísticas, sem ambições e sem cobiça,

ele tem sido sóbrio, generoso e solidário, agradando-lhe inventar deveres para dar-se ao gosto de
cumpri-los.

Trabalhador, o idealismo mora na sua inteligência, e o realismo se manifesta em grandes
obras imperecíveis, que estão fazendo seu bendito nome voar, nas asas da boa fama, por toda a
imensa região banhada pelos rios Doce, Mucuri e São Mateus.

De Sêneca, esta observação: A fama é uma sombra que necessariamente acompanha o
corpo sólido das virtudes, ainda que elas a recusem.

Com seu caráter inoxidável, a personalidade de Dr. Firmam se projeta na admiração de
todos os que o conhecem. Mas, com a modéstia, que é o pudor da sua superioridade, ele procura
disfarçá-la. E, quando percebe que está causando ótima impressão, cuida de escapar de quem pensa
em medir-lhe a estatura moral ou em apreciar o exato valor de suas excelsas qualidades.

Certo de que não estou louvando com irrefletida benevolência, quero e posso afirmar que
ele, sem atentar contra os preceitos da delicadeza, dispensa qualquer elogio, mantendo a postura
vertical de sua dignidade, com o rosto iluminado pelo sorriso largo de uma ironia sem maldade,
incapaz de magoar e de ferir.

POLÍTICA

Ao sol não é necessário que se situe no meio do céu para que todos o vejam brilhando no
esplendor da sua luz.

- Embora conhecidas reconhecidas as cintilantes qualidades de homem austero, que se
destacou na prática dos mais árduos deveres, não me sinto desobrigado do prazer de realçá-las,
nesta oportunidade.

Começo por afirmar que, como médico, ele nunca abastardou sua nobilíssima profissão,
cujo objetivo consiste na defesa e na conservação da vida humana.

Durante longo exercício da Medicina, ele sempre foi, nas mãos de Deus, eficaz instrumen-
to a serviço da felicidade de milhares e milhares de pessoas, sem que a sua capacidade de ser útil,
sobretudo aos indigentes, falhasse, alguma vez, ou o cansasse, algum dia. Fosse qual fosse a hora
de noite, numa extraordinária manifestação de altruísmo, de amor ao próximo, atendia qualquer
chamado para socorrer quem precissase da sua assistência. E lá ia ele, se a lua iluminasse estradas
impraticáveis ou se a escuridão escondesse perigos e precipícios.

Com a sua intuição médica, com seu olho clínico, com as excelências do raciocínio rápi-
do, com a clarividência mental e corri específica energia curativa, ele fez grandes e numerosos
benefícios aos habitantes de mais de dez municípios de uma zona bravia que, antes de 1940, era
tida e havida por impenetrável, áspera e difícil de passar a pé ou a cavalo.

Naquela região do nordeste de Minas Gerais, nunca lhe pareceu brinquedo jogar com a
vida dos outros. Enquanto desempenhou a sua obrigação, ele foi, ali, o que havia sido Dr. Miguel
Couto no Rio de Janeiro. Ao primeiro chamado, entrava nas casas de famílias como estranho; ao
segundo, já era amigo; e, ao terceiro, era o irmão, o conselheiro, quase outro pai. Até as doenças do
espírito ele curava, pois são do espírito alguns males cuja cura mais importa, como recomendava
Syrus, há muitos séculos: Ulcera animi sananda magis, quam corporis.

No consultório ou à cabeceira da cama do enfermo nos casebres, visitando enfermarias
nos hospitais, era notada a beleza moral que ele punha nas palavras, nos gestos e nas ações, sempre
fazendo o bem, porque lhe era gostoso fazê-lo. Assim procedendo, dava a entender que seguia a
lição de Confúcio: O cérebro caminha mais depressa que o coração, mas não vai tão longe; e que
conhecia a observação de Montaigne sobre o perigo da ciência sem a bondade: Toute science est
dommageable a celui qui ti 'a pas Ia science de Ia bonté.

Às vezes, para consolo de quem via perdida a boa esperança da cura, Dr. Firmato tentava
a terapêutica das palavras. E, quando a verdade não produzia bons resultados, então usava a mais
piedosa mentira, visto que, em certos casos, aos médicos é reservado o direito de mentir.

Gregorio Maraflón deixou escrito:

Há casos em que, no médico, a mentira é virtude. Sobretudo quando encontra doentes que
não querem sofrer o tormento da verdade sobre o seu estado, e se mostram sedentos e
famintos de mentira. Então, ele mente, por caridade e a serviço da saúde. A piedosa
mentira, muitas vezes, é necessária como processo terapêutico. Mentir ao enfermo, quan-
do a mentira é metade da cura, é, pois, imperativo da consciência profissional.

Com a inteligência aberta a todas as curiosidades, Dr. Firmato invadiu variados setores da
ciência médica. Sempre cuidou de atualizar e de renovar os seus conhecimentos nos assuntos rela-
cionados com a saúde, o mais precioso patrimônio do homem: 'primum bene valere'. Tais os pro-
veitos das leituras e das observações, que os seus exames clínicos não precisavam das pesquisas de
laboratórios para o acerto das suas receitas.
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Por causa de tudo isso é que o povo de Itambacuri está com saudades da sua medicina,
embora bem servido por jovens médicos abnegados e cultos, que, inspirando confiança, estão fa-
zendo o possível para ser menos infeliz a vida dos seus clientes. Eles também sabem que a vida é
dom sagrado, e que o corpo humano não pode ficar desfigurado, porque é uma arquitetura sublime,
a beleza suprema da forma.

Como político, Dr. Firmato fez aquela política que é comum razão da vida estabelecida
entre muitos homens, e uma comum ordem, em que, como em corpo bem composto, se espera
felicidade em cada uma das partes.

Por motivo de sua incansável capacidade de trabalho, ele é considerado o pilar, o esteio mais
forte, a viga mestra do progresso no município de Itambacuri. Abrindo horizontes novos ao futuro, é
a personalidade básica na formação da sociedade, que se prepara para a entrada no terceiro milênio.

Liderando homens representativos do comércio, da lavoura, da pecuária e de outros seto-
res de atividades, vem prestando ótimos serviços ao povo. De modo particular à gente mais humil-
de e mais carente que, sempre, confiou em suas palavras, escutadas com respeito, porque faladas
com a graça da naturalidade e corri a eloqüência da sinceridade.

Na Prefeitura, concentrando grande provisão de coragem, nunca se ocupou de inutilíssimas
miudezas e não se interessou pela conquista da coroa da popularidade, que é autêntica coroa de
espinhos. No manejo dos negócios públicos, mostrava a pureza das suas mãos e a consciência
limpa de qualquer mancha, e provava que a sua maneira de agir sempre esteve de acordo com a sua
maneira de ser, conforme a rigorosa lição da Ética: Modus operandi se quitar modus essendi.

Qualificado pela sabedoria e pela prudência, procedeu com equilíbrio e bom senso. A
sabedoria fê-lo ver para não tropeçar, enxergar para não cair, entender para sair-se bem no governo,
e acertar para não trair as expectativas daqueles que lhe deram belíssima vitória nas urnas.

Se não conseguiu realizar tudo que queria e constava no seu plano de obras, soube acomo-
dar o seu querer ao que lhe foi possível fazer, sob os calorosos aplausos do povo profundamente
agradecido aos benefícios recebidos.

E no dia 12 de maio de 1992, em sua página 2, O Arquidiocesano, órgão
oficial da Diocese de Mariana-MG, publicou:

LONGA VIDA HERÓICA E EXEMPLAR

Pedro Maciel VIDIGAL

A emoção com que começo a escrever este artigo me está levando a elogiar os grandes
méritos de Dr. Antônio Firmato de Almeida, falecido em Belo Horizonte, no dia 30 de janeiro deste
ano. A amizade abre os olhos e descobre em certos amigos, que são amigos certos, de perto e de
longe, virtudes que muitas pessoas não enxergam, sendo, portanto, boa juíza.

Se quero, aqui, recordá-lo e enaltecê-lo é porque me estou sentindo honrado com o traba-
lho que passo a apresentar ao prezado leitor.

Ele viveu quase um século dando bons exemplos de retidão, de seriedade, de firmeza de
caráter e de raro senso de responsabilidade.

Quem merecesse o privilégio de penetrar nos bastidores da sua alma, ali descobriria o
segredo de sua longa vida heróica e exemplar.

POLÍTICA

Para conquistar a simpatia de todos que o conheceram, sempre se apresentou em público
corri a grandeza da humildade, com aquela bem educada cortesia que os romanos chamavam de
urbanidade.

Não era uma natureza comum. A sua visão das cousas e dos homens se fazia através do
prisma da bondade, que nunca foi de fingidas delicadezas.

Tinha espírito que é a expressão máxima do talento, da agilidade mental, da suprema
habilidade na tradução dos seus sentimentos. Era-lhe de especial agrado o cordial convívio daque-
les que, no mínimo, lhe eram iguais na educação e apresentavam a moral e a culturá como excelen-
tes cartas de recomendação.

Havia, então, interessantes confrontos de idéias em que a sua inteligência, lúcida como
farol, brilhava, conferindo categoria à palavra falada, transmitindo sabedoria a todos que o escuta-
vam. A sua memória armazenava um universo de exatas informações sobre muitas cousas funda-
mentais, amassadas, como a farinha do pão, com o específico fermento da meditação.

Reputo por felizes aqueles anos em que lhe freqüentei a amizade sincera, iniciada em
junho de 1958. Em mim se acordam, como das mais comovedoras recordações, as palavras amá-
veis da carta, que a sua delicadeza me enviou, no dia 18 do citado mês, assim redigida:

Revmo. Padre Vidigal,
Saúde e paz.

Por motivos alheios à minha vontade, não pude estar em casa, para ter o prazer de abra-
çá-lo e conhecê-lo pessoalmente.
Estou certo, entretanto, de que ofarei em outra oportunidade, e mais certo ainda de que o
nosso encontro, desejado por mim, será em nossa casa, em que não importou a minha
ausência, quando me visitou, para que o senhor levasse a certeza de que é sua.
Estamos com a praga do PR em nossas costas, precisando de um reforço, como o seu, em
nossas fileiras, para combatê-lo, embora, no âmbito local, contemos com o apoio eficien-
te de um dos seus membros, na pessoa do Deputado Geraldo Landi!...
Ponho-me à sua disposição, com todo apreço e consideração.

a) A. Firmato.

Com fibra e coragem fortalecidas nos prélios a favor do desenvolvimento e do crescimen-
to econômico, e da tranquilidade na ordem em toda a sociedadede que ele fazia parte, cada vitória
o fazia crescer na admiração geral.

Homem feliz, possuía os maiores tesouros do mundo: a Fé, a prática da verdadeira Religião,
o patriotismo, a ciência, a sabedoria, o sentimento da justiça, a liberalidade, o humanitarismo. E,
sobretudo, bons filhos obedientes e amorosos, e ótima esposa, digna de honrar-se com o seu amor,
inseparável companheira de todas as horas, seu anjo da guarda, silenciosa auxiliar de todos os seus
trabalhos, bálsamo dos seus sofrimentos, sua melhor conselheira, seu repouso e sua auréola.

Foi grande médico. Outra cousa não quis ser na vida. Se fez o sacrifício de ser ocupado
pelo cargo de Prefeito de Itambacuri, foi para mostrar a força soberana de desprendimento, do
altruísmo, da caridade cívica no combate às mazelas que assolavam e enfermavam o município,
corrompendo a administração da cousa pública e dificultando o saneamento das suas finanças.

Campeão na luta contra a malária e a leishmaniose, contra a bouba e a esquistossOmoSe
contra o tifo exantemático estudado, em 1920, pelos cientistas espanhóis Manuel Tapia e Júlio
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Blanco, ele se destacou na luta contra os sofrimentos e as feridas morais, provocados por energúmenos
que, zumbindo insolências atrevidas e exibindo um fanatismo reacionário e demagógico, faziam da
politicalha a ciência e a arte de perseguir adversários, vítimas de tremendas injustiças cometidas
com requintes de maldade, de ferocidade, de selvageria.

Com sublimado patriotismo, e percebendo Deus pulsar no seu coração e alumiar a sua
inteligência, prestou grandes serviços à Saúde Pública em Minas Gerais, sem fazer alarde do bom
êxito em seus trabalhos.

Dia por dia, ultrapassava a si mesmo, impondo-se como um dos mais eficientes sanitaris-
tas do seu tempo.	 -

Para ele, o mais sagrado direito do homem, principalmente do homem pobre, está no gozo
de boa saúde:Prjmum bene valere; e a verdadeira vida não está no fato de alguém ser vivo, mas de
ser saudável, fruindo a alegria de viver. E o que se lê no último verso do Epigrama 6, de Marcial:Non est vivere sed valere vila.

Gostava de ser médico. À sua Medicina, bem exercida com notória competência, consa-
grou a sua vida, que durou mais de noventa anos, sem que lhe tomassem o precioso tempo os
atrativos da vida social, que, se oferece alguma oportunidade para distrações passageiras, muitas
vezes é cenário de profundos aborrecimentos. E seus numerosos clientes puderam observar que a
sua melhor Medicina estava na simpática presença do homem bom, que inspirava confiança, mes-
mo quando reservava para si o direito de mentir, preferindo faltar com a verdade sobre o estado do
enfermo a fazê-lo perder a esperança da cura.

Também ele foi um daqueles antigos médicos defrim (lia, cujo trato com o doente era feito
de carinho, de fraterna intimidade, de oportunos conselhos. Não curava só com os remédios das
farmácias. Curava mais com a terapêutica da suave persuasão, da fina sugestão, e de sua virtude
curativa.

Bem sabia que a Medicina certa é humilde, por natureza. Pois parece que ainda vive às
apalpadelas, tateando, engatinhando, de fraldas, mal saída do seu berço. Não é exibicionista, can-
tando imerecidas glórias. São muitas as suas incertezas, e muito mais os seus equívocos íYesculpáveis
e os seus erros clamorosos. Há médicos que, quanto menos receitai será melhor para aqueles que
lhes batem às portas dos consultórios. E, quanto mais receitarem, será pior

Muitas enfermidades são curáveis pela natureza do enfermo, sem remédio algum ou com
o mínimo de assistência médica. Não é de hoje que muitos remédios são tidos e havidos por
debilitantes da natureza, quando ela mais necessita do seu vigor.

Quando escrevo estas linhas, me vem à memória o que médicos antigos, no Império Ro-
mano, costumavam dizer a seus colegas: Quis enim es!, qui semel non erret? Dubitanius an semper
non erramus. E, ainda hoje, muitos podem repetir, uns aos outros: Quase temos por certo que
constantemente nos equivocamos, e, por diversas vezes, erramos, que é uma vergonha. Peifectissimisaepe Medice in varios rapiuntur errores.

A médicos, que pecam por ignorância, é inútil persuadi-los de seus erros porque a igno-
rância é indócil. Uns fazem a gente pensar que são proprietários das farmácias ou boticas em que as
suas receitas são aviadas. Outros, que são sócios de laboratórios por cujos produtos dão preferência
nas receitas que eles assinam. Outros, que são proprietários de empresas funerárias. Pois há muitos
enfermos morrendo sem que tenham enfermidade para tanto.

AÇÃO POLÍTICA

O Imperador Adriano queria que sobre a lousa de sua sepultura fosse gravado, em baixo-
relevo inapagável, este epitáfio: Turbam medicorum peru - Morri por excesso de médicos ou os

muitos médicos me mataram. Turbam remediorum pereo: Estou morrendo por excesso de remé-
dios, poderia gritar, nos últimos momentos de vida, quem é vítima da péssima Medicina de alguns
médicos. Numa de suas deliciosas sátiras, Marcial afirmou que a grandes riscos se expõem os
doentes visitados por muitos médicos.

É mesmo: não há cousa certa nem segura na Medicina. Alguns médicos, sem ética, não
concordam corri os remédios que os outros prescrevem.

Uns preferem receitar remédios caríssimos, raros, exóticos, importados da Europa ou dos
Estados Unidos. E outros, os remédios mais baratos e populares que, às vezes, são mais eficazes.
Sempre foi assim, desde antes de Cristo. Plínio dá notícias daqueles que acreditavam ser necessário
trazer raízes e folhas das margens do Mar Vermelho a fim de serem aplicadas em forma de pomadas
e cataplasmas nas úlceras sem importância, quando até os mais pobres doentes tinham ao alcance das
suas mãos recursos mais simples que os curavam depressa: Ulceri parvo medicina a Rubro Mari
imputatur; cum remedia vera pauperrimus quis quam coenet'

Dr. Antônio Firmato de Almeida sempre praticou a Medicina humanitária. O humanitarismo
é a disposição da alma mais propícia para o bem. A sua Medicina era prudente, guardava-se de
afoitezas que conduzem ao erro, e evitava descuidos e deslizes. Era simples e eficaz, desinteressada
a generosa. Por isso é que ela sempre expôs o seu retrato num aro de ouro.

Cada dia, na prática dos seus deveres, notava-se que era melhor a bondade do seu coração,
e que não havia dificuldades que lhe excedessem as forças. E que sempre crescia a sua fortaleza de
ânimo para vencer qualquer adversidade. Mergulhado inteiramente nas profundidades da Fé, ele
sentia, nela, a labareda interior que lhe inflamava a alma. E, quando livrava da morte aquele pobre
que queria viver mais, ele sorria, contemplando, com alegria nos olhos, o espetáculo de opulenta
beleza.

Comigo e com vocês, prezados leitores que o conheceram, o que está acontecendo nesta
hora de evocação da sua vida e das suas obras é que sentimos Dr. Firmato perto de nós, junto de nós,
surgindo aureolado da nossa saudade.

Permito-me terminar este artigo, assaltado pela dúvida de não haver dito, neste apreciado
jornal, tudo o que sinto a respeito dele. Pois sempre nos esgotam os temas que mais estimamos
porque costumam ser também os que exigem de nós maior responsabilidade. Mas, se estou seguro
e certo de que qualquer outro escritor poderia escrever melhor sobreéle, ninguém conseguiria
rivalizar-se comigo na sinceridade e na devoção com que procurei esboçar o perfil de quem soube
ser um de meus melhores amigos.

*

Viçosa, 15 de maio de 1992.
Meu caríssimo Pedro Vidigal.
Abraços

Acabo de ler, com prazer de sempre, o seu belíssimo artigo 'Longa Vida, Heróica e Exem-

plar', do grande médico que foi Antônio Firmato de Almeida, que não tive afelicidade de
conhecer em vida, mas que o nobre amigo retrata com admiração, ternura e estima, sem
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Como havia feito por merecê-los, consegui 33.988 votos na eleição de deputados federais
realizada dia 3 de outubro de 1958. Graças a Deus, que sempre me abençoou os passos e os traba-
lhos, e livrando-me da hostilidade do Governador do Estado, e graças aos numerosos amigos que
envolveram a minha candidatura na sua simpatia, na sua benevolência e na sua beneficência, foi
que consegui tão esplêndida vitória.

1. Em 11 comarcas, recebi mais de 23 mil votos, o suficiente para ficar bem classificado na
pauta dos eleitos:

Itambacuri ............	4.291
Piranga .................	3.540
S. Dom do Prata...	2.150
Nova Era ..............	2.150
Resplendor ...........	1.917

123

Mantena....................................1.779
Sta. Maria de Itabira .................1.582
Vise. de Rio Branco ..................1.555
Coronel Fabriciano ...................1.495
Rio Piracicaba ........................... 1.248

PEDRO MACIEL VIDIGAL

contar a larga erudição com que recorta o seu perfil, revelando, ao longo da sua análise
do Homem e do Médico, o exemplo dos clássicos latinos que fazem parte integrante da
sua sólida e brilhante formação intelectual.
Seu trabalho publicado no 'Arquidiocesano' de 12 de abril deste ano, por si só, represen-
ta, para os descendentes desse ilustre médico, uma das provas mais consagradoras do
grande valor que, em vida, ele tentou ocultar sob a capa da modéstia e da humildade
cristã que foram as duas grandes características da sua personalidade, e que se recolhe
da leitura do seu belíssimo artigo, sem dúvida uma das melhores coisas que tenho lido,
nestes últimos tempos, ao lado da ação doutrinária que ali vem fazendo o nosso incansá-
vel e culto Cônego José Geraldo Vidigal, vergôntea da mesma cepa de sua ilustre família.
Ao ler esse trabalho sobre o Dr Firmato, deu-me saudade da leitura de seus 'Retratos
Literários', que leio sempre com o mesmo gosto e a mesma ânsia de conhecimento que o
ilustre amigo coloca nas suas citações, sempre muito oportunas e felizes, a respeito de
tudo o que diz e escreve. Confesso-lhe mesmo que os seus 'Retratos Literários' têm cons-
tituído um de meus livros de cabeceira, como se costuma dizer na linguagem comum, e ao
cabo de cada leitura eu sempre saio edificado com a largueza da sua cultura e aprofundi-
dade do seu espírito, na análise que faz das pessoas e das coisas.
E como a saudade do amigo apertou hoje, resolvi aproveitar a leitura do artigo sobre o
Dr. Firmato para escrever-lhe estas linhas e dizer-lhe que está sempre presente na minha
saudade e no meu espírito.
Cordialmente, o amigo, admirador de sempre,

Edgard de Vasconcelos.

Capítulo 18

VITÓRIA NAS URNAS

2. Em 10 outras, mais de 4.800 votos:

394
379
343
340
332

Gov Valadares ................
Carandaí.........................
Itabira.............................
Belo Horizonte ..............
S. Pedro dos Fenos ........

	

932	Açucena ................

	

589	Senador Firmino

	

538	Resende Costa ......

	

525	Mesquita ...............

	

....445	Peçanha .................

3. Em 7 outras, mais de 1.650 votos:

Andradas .....................................293
Conselheiro Pena ........................257
Baraúnas .....................................236
Juiz de Fora.................................226

Carmo de Minas ..........................225
Aimorés.......................................222
Inhapim........................................215

4Em outras 8, mais de 1.250 votos:

Santa Bárbara .............................199	Antônio Dias ................................154
Rio Casca ....................................197	Rio Espera ...................................144
Viçosa .........................................187	Teixeiras ......................................127
Itanhomi ......................................157	Teófilo Otôni ...............................114
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Dom Silvério .................................63
Cons. Lafaiete ................................63
Mariana..........................................57
Lajinha...........................................
Cássia.............................................54
Ipanema.........................................52

EntreRios ......................................31
Cambui..........................................30
Três Pontas ....................................29
PedraAzul .....................................28
Itapecerica .....................................27
AltoR.Doce ...................................26
S.J.Nepomuceno ............................25
RioPreto ........................................25
Patos de Minas ...............................25
Medina...........................................22
Alfenas...........................................22
Carangola.......................................21

PEDRO MACIEL VIDIGAL

S. Em 12 outras, mais de 852 votos:

Novo Cruzeiro ..............................99
Ponte Nova ...................................94
Muriaé ..........................................92
Ouro Preto ....................................90
Ervália..........................................67
S. João dei-Rei ..............................66

6. Em outras, 811 votos:

Curvelo.........................................49
Lagoa Dourada .............................48
Ubá...............................................45
Raul Soares ...................................44
Virginópolis ..................................44
.Alvinópolis ...................................41
Cone. M. Dentro ...........................40
Manhuaçu .....................................38
NovaLima ....................................36
Galiléia .........................................35
RioNovo ......................................35
Miradouro .....................................33
Minas Novas .................................32

AÇÃO POLÍTICA

Sr. Presidente e Sr. Deputados,

1

NÃO PODE SER AGRADECIDO O QUE NÃO FOR MUITO LEMBRADO

Segundo Santo Tomás de Aquino (Quoest. 106), o agradecimento é uma virtude que dá e
rende graças aos benfeitores. E a mais louvável de todas as virtudes, a mais agradável a Deus e
aos homens, como diz Jubel. E a mãe de todas as virtudes, conforme Cícero na sua Oratio pro
Cneo Planco. Flato a classificou de graça prenhada porque dá de presente e promete de futuro.

Com estas palavras, inicio o meu discurso de hoje, no qual desejo manifestar a minha
gratidão ao valioso apoio com que os meus amigos e correligionários, espalhados por esta Minas
Gerias adentro, prestigiaram a minha candidatura a deputado federal, nas últimas eleições.

Na verdade, eles se manifestaram vestidos e revestidos de grande benevolência e de extra-
ordinária beneficência para comigo.

E a benevolência movimento simples da vontade que deseja ver bem o próximo. Cada um
deles, pensando com acerto que não é verdadeiro amigo quem não é benévolo, pôs especial empe-
nho em fazer o máximo para que eu fosse eleito com 33.988 votos.

E a beneficência é uma ação com a qual o ânimo brando se move para fazer o bem a quem
o deseja. Uma ação que dá prazer a quem a pratica e traz gosto e alegria a quem é alvo dela.

Mostraram-se os meus amigos verdadeiros e sinceros, pois me estiveram ao lado e não me
deixaram só, quando contra mim tomou posição o atual governador do Estado, fazendo o possível
e até o impossível para que eu fosse derrotado.

t Além de as citadas comarcas, em mais outras 105 recebi 663 votos.

O total da votação teve para mim excepcional valor, visto que o não comprei nem o conse-
gui à custa da demagogia, que consiste em adular os eleitores ou em seduzi-los e suborná-los com
promessas enganadoras que nunca objetivam a promoção do bem comum durável. Não o conquis-
tei corrompendo o povo com a voz da fantasia daqueles que não desejam elevar-se, servindo o
povo, mas querem, na carreira política, subir aos mais altos postos, montados nas costas do povo,
explorando a boa-fé do povo.

Todos os votos me foram dados com notável independência que ainda se costuma encon-
trar entre pessoas que sabem resistir as tentações das nomeações para empregos públicos de que se
tomou distribuidor o pessoal que, sem vergonha, trabalhou, incansável, no Palácio da Liberdade, a
favor de candidatos do Senhor Governador. De modo particular a favor da vitória eleitoral do filho
dele. E contra a minha eleição.

A fim de agradecer esta belíssima votação a todos os eleitores que me honraram com a sua
preferência nas umas e, também, para me despedir da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
ocupei, pela última vez, a tribuna, dia 2 de dezembro de 1958. E assim falei durante o grande
expediente da 13 Ia Reunião Ordinária:

O Sr Hernâni Maia: Ao ouvirmos as palavras com que V. Exa. inicia o seu discurso, penso
que já posso aparteá-lo dizendo que os 33 mil votos, que V. Exa. obteve, se devem ao seu esforço,
atendendo a sua região com as obras sociais realizadas por seus incansáveis trabalhos, e também
com seu espírito de luta contra as arbitrariedades do governo estadual. Tudo isso credenciou V. Exa.
a ter a bonita votação conseguida. O povo mineiro sabe que desta vez a sua bancada federal está
enriquecida de bons elementos e que V. Exa., na casa mais importante do Congresso Nacional, será
um paladino da democracia, sabendo cumprir o seu dever, como o fez nesta Assembléia Legislativa.
Com prazer lhe afirmo que, sem ter o Palácio Liberdade à sua disposição e procedendo o senhor
Governador como procedeu, fazendo tudo ao alcance dele para lhe impor fragorosa derrota nas
urnas, V. Exa. conseguiu vencê-lo com a magnífica votação que o levará para o parlamento da
República.

O SR. PADRE VIDIGAL: Agradeço o aparte com que V. Exa., Sr. Deputado Hernâni
Maia, me honrou. Se Deus quiser, espero corresponder às suas expectativas e às do povo mineiro,
que irei representar na Câmara dos Deputados Federais.

Tal foi, Sr. Presidente, o apoio eleitoral recebido de meus amigos que, dessa vez, não
vigorou o pensamento de Ovídio, famoso poeta latino:

Dunifuerisfelix muitos numerabis amicos,
Tempora sifuerint nubila, solus eris.
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Na realidade, bons e generosos amigos não se impressionaram com as nuvens escuras,
surgidas lá pelas bandas do Palácio do Governo, anunciando terrível chuva de pedras contra a
minha candidatura. Eles não foram como a sombra que, em tempo nublado, se não divisa. Foram
excelentes companheiros de todas as horas, assim de perto como de longe, na bonança e na tempes-
tade. Por isso é que lhes sou agradecido, muito agradecido.

Sempre pensei que a lembrança do benefício é a primeira regra da gratidão. Esta a razão
por que nunca deixarei de me lembrar de tudo que eles fizeram a meu favor. Dos sacrifícios de que
foram capazes. Das dificuldades que eles venceram. Dos sofrimentos que eles suportaram. Do
heroísmo com que sofreram as perseguições policiais.

Não pode ser muito agradecido o que não for muito lembrado.
Sob a minha palavra de honra, a todos aqueles que bravamente sustentaram nas urnas a

minha candidatura, quero e devo garantir que o meu agradecimento não haverá de consistir só em
palavras, moeda com que muitos pagam, mas poucos se dão por satisfeitos.

Mais do que com palavras, é com obras de interesse público que o político deve manifestar
o seu agradecimento aos votos que o fizeram vitorioso. Pois as palavras são folhas que o vento leva
e as obras é que são frutos duradouros.

Vem a propósito a oportuna advertência de Cícero:

Quem é agradecido necessita das mãos e da língua. Desta, para apregoar o agradecimen-
to ao beneficio recebido. Daquelas, para desempenhar a sua obrigação, procurando re-
tribuí-lo.

Como não se livra de toda a obrigação quem não satisfaz toda a dívida, as minhas palavras
e os meus trabalhos cuidarão, ao menos, de igualar o valor do benefício com que fui distinguido,
embora eu tratasse com o máximo respeito o meu eleitorado de amigos, nunca lhe fazendo, para
merecer os seus votos, qualquer promessa enganadora visando seduzi-lo com ilusões agradáveis ou
suborná-lo com esperanças vãs. Se lhe não puder ser útil em qualquer serviço, objetivando a pro-
moção do bem comum material, intelectual e espiritual, não será por falta de vontade, será mesmo
por impossibilidade.

De Sêneca aprendi que o benefício se deve pagar com igual correspondência: Eadem
mensura reddere debes, qua accepistL Contudo, quando a correspondência, por impossibilidade,
fica impedida, se deve aceitar o desejo com que se significa: Cai gratia non potest referri quanta
debetu,ç habenda tamen est pro animi viribus quantum offerre volumus.

II

O VALOR EXCEPCIONAL DOS VOTOS RECEBIDOS

Os 33.988 votos, com que os meus amigos me honraram, não foram comprados. Não os
consegui à custa da demagogia, que consiste em adular o povo, enganando-o com promessas sedu-
toras que nunca serão transformadas em realidades. Não os conquistei, ludibriando ou corrompen-
do o povo com a voz da fantasia cheia de mentiras agradáveis, própria de candidatos a cargos
eletivos que não desejam elevar-se, bem servindo o povo, mas querem, em sua carreira política,
subir aos mais altos postos, montados nas costas do povo, explorando a boa-fé do povo.

POLÍTICA

Estes numerosos votos foram dados com notável independência que ainda se encontra
entre que não se curvam diante dos poderosos nem se rendem a imposições oficiais. Entre pessoas
que sabem resistir as tentações das nomeações feitas às vésperas das eleições e das promessas de
rendosos empregos públicos. E, sobretudo, sabem desafiar aquela camarilha de safados aduladores
que enchem as salas e os corredores do Palácio da Liberdade, aspirando cartórios e outras prebendas
de pouco trabalho, mas lucrativas, todos consagrados ao vil ofício de arranjar votos para o filho do
governador.

Dir-se-ia que o austero Palácio do Governo de Minas Gerais foi transformado na sede de
um comitê executivo posto a serviço dos interesses domésticos, como se ainda vigorasse aquela
lição em voga antes da Revolução Francesa: Tout 1 'Etat est dans le Prince. Talvez seja esta uma das
razões pelas quais os mineiros chegaram àquela agressiva falta de respeito, irrespect souvent agréssif
com que são tratados os que não levam a sério a autoridade de que se acham revestidos, permitindo
ou apadrinhando sujeiras que comprometem a pureza do regime.

Estejam certos os meus eleitores de que me esforçarei no sentido de nunca ser visto em
qualquer uma das quatro espécies de ingratos: os que negam os benefícios recebidos; aqueles que
os dissimulam, ocultando-os com astúcia; os que, depressa, se esquecem deles; e os que deles se
lembram para mal pagá-los ou retribuí-los com patadas ao benfeitor.

Quem nega os benefícios recebidos é verdadeiramente ingrato. Pois longe está de agradecê-
los quem chega a negá-los. Tamanha esta ingratidão que dificilmente se pode imaginar outra igual.

Não menos ingrato do que aqueles que negam os benefícios é quem os dissimula. Entre
negar e dissimular os benefícios não há diferença alguma. Uns explicam a sua ingratidão com
vozes. Outros, com o silêncio.

Pior é quem se esquece ou finge esquecer os benefícios recebidos. Porque os outros, se
não pagam, ficam devendo. E pode acontecer que, um dia, obrigados pela consciência, mordidos
pelo remorso, resolvam ser agradecidos. Porém, esse de cuja memória foi riscada a lembrança dos
benefícios, em nenhum tempo dá esperança de ser agradecido. Por isso é que Sêneca, no Livro 7,
De Beneficiis, o condena por ingrato no superlativo.

Acima de tais espécies de ingratos há uma outra que, para classificá-la, qualquer língua
não tem palavras bastantes. Pois o maior encarecimento a que uma língua pode chegar está no
superlativo, termo o mais encarecido com que se explica o sumo grau a que as humanas ações
conseguem atingir. Esse tipo de ingrato é que paga os benefícios com agravos e retribui com
males os bens com que foi distinguido. E homem tão extremosamente ingrato que, não satisfeito
de ser classificado pelo superlativo de ingratíssimo, deita a barra - além dos termos da compreen-
são humana.

Quanto a mim, espero de Deus que me guarde e me resguarde do feito crime da ingratidão.

A belíssima vitória que os meus amigos e correligionários me deram, sei apreciá-la na
mais alta conta, sobretudo considerando a campanha movida contra mim pelos cupinchas, pelos
lacaios e pelos fâmulos do Governador, os quais, para maior satisfação do amo e senhor, usaram de
todos os recursos para derrotar-me.

Até lá aonde eles sabiam que eu seria bem votado, chegavam pessoalmente ou por meios
de cartas em papel timbrado do Palácio. Aqui na Capital, as conversas ao pé do ouvido às vezes
conseguiam o resultado esperado. Usando de todos os recursos, eles fizeram o candidato Crispim
Jacques ganhar votos em Itambacuri, Senhora de Oliveira, Dionísio e em outros municípios.

O Sr Hernâni Maia: V. Exa. dá licença para um aparte?
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O Governador do Estado, falando à imprensa do Rio de Janeiro, na semana passada, decla-
rou que é muito boa a situação do seu governo em Minas, na parte política, e que o povo o apóia
tanto, que deu ao seu filho Crispim mais de 60 mil votos. E afirmou que o PSD cresceu.

O SR. PADRE VIDIGAL: É uma deliciosa mentira carioca.

O Sr. Hemâni Maia: Pouco ou nada importa que o Deputado Bias Fortes tenha recebido
mais votos do que V. Exa., nas últimas eleições. O que importa é que, não tendo feito votos perpé-
tuos de silêncio, V. Exa. nos dá a esperança de que sua constante presença na Tribuna da Câmara
valerá por toda uma bancada parlamentar. Quanto ao Sr. Biasinho, o que se pode dizer é que, saindo
da sombra do Governador, o senhor seu pai, a sua votação seria outra.

O SR. PADRE VIDIGAL: Seria mais interessante que o Governador gritasse no Rio de
Janeiro, através da Rádio Tupi, que o povo mineiro o tem na mais alta conta. Tanto assim que o Sr.
Bernardes Filho, seu candidato ao Senado Federal, foi fragosamente derrotado, apesar de todo o
governo haver feito tudo para elegê-lo.

O Sr. Alcides Masconi: Não só os seus colegas, deputado Padre Vidigal, mas todo o
povo mineiro contava como certa a vitória de V. Exa. nas eleições, porque V. Exa. sempre se
destacou pela cultura, inteligência e, sobretudo, pela coragem, dizendo sempre a verdade as-
sim neste Plenário como nas convenções do nosso Partido e criticando sempre o governo,
quando necessário.

Se tomo a liberdade de interromper seu brilhante discurso é para lhe dizer que não acredito
nas acusações levantadas por V. Excia. ao Governador do Estado que nunca teve a intenção de
denotá-lo nas umas porque V. Exa. é um dos mais respeitados e esforçados soldados do PSD. Por
isto, estou aguardando com atenção as suas palavras para que, após ouvi-Ias, possa eu fazer juízo
certo sobre se o Sr. Governador do Estado cometeu o gesto censurável de ter trabalhado para deno-
tar a candidatura de V. Exa., considerando-se sobretudo que V. Exa. nesta Assembléia Legislativa,
tem prestado relevantes serviços ao seu Partido e a Minas.

O SR. PADRE VIDIGAL: Nobre Deputado Alcides Mosconi, meu colega e meu ami-
go, se lhe concedi o aparte solicitado não foi para V. Exa. injuriar-me, pondo em dúvida as
minhas palavras sobre o incorreto procedimento do Governador Bias Fortes, relativamente à
minha candidatura perseguida por ele. Agradeço-lhe os elogios feitos à minha atuação nesta
Casa, apesar de lamentar que, no ângulo em que V. Exa. se colocou em sua longínqua Andradas,
nunca poderia enxergar o panorama político eleitoral da região em que fui votado. Se lhe não
conhecesse a dignidade pessoal, a beleza do seu caráter e a independência da vida bem vivida,
diria que V. Exa. está parecendo que já é candidato a diretor da Cemig ou a presidente de um
Banco do Estado.

O Sr Hernâni Maia: O nobre deputado Alcides Mosconi acaba de acender uma vela a
Deus e outra ao diabo.

O Sr José Cabral: O deputado Alcides Mosconi alcançou o impossível: elogiou, ao mes-
mo tempo, o martelo e a bigorna.

III

O PALÁCIO DA LIBERDADE - BUREAU ELEITORAL

De boa-fé, ninguém pode negar que o Palácio da Liberdade tenha sido transformado na
sede do mais atuante bureau eleitoral, em que muita gente esteve escandalosamente a serviço da
candidatura de Crispim Jacques Bias Fortes à reeleição para deputado federal e de outros candida-
tos que, se não contassem com o amparo oficial, com certeza não seriam eleitos. Folgados no
campo da luta, os protegidos pelo senhor Governador colheram os louros da vitória sem mérito
algum. Pois a favor deles estiveram todos os recursos da corrupção (nomeações para cargas públi-
cos, transferência de autoridades policiais, financiamentos feitos pela Caixa Econômica Estadual)
e todos os meios de sedução (desde as palmadinhas amáveis nas costas de eleitores e de chefes
políticos municipais às promessas mais enganadoras e às cortesias forçadas e passageiras, cativan-
do os ingênuos que acreditavam na perenidade desse fraternal convívio). Não faltou a pressão
irresistível, feita com cara boa e sem vergonha, com sorrisos nos lábios, pressão de quem cobrava
um mil votos para o felizardo Crispim pela retirada de um sargento que perseguia os pessedistas de
Itambacuri. Em São José do Goiabal, os adversários do PSD conseguiram que uma autoridade
militar fosse afastada para longe de lá, em troca dos votos que foram prometidos e dados ao candi-
dato favorito dos palacianos.

O Sr. Hernâni Maia: Guardo comigo dois cartões significativos que um distinto procer do
PSD ofereceu para o meu arquivo. O primeiro diz o seguinte:

Ao Exmo. Sr Galípio de Souza Lima, Francisco Tamm Bias Fortes cumprimenta cordial-
mente e comunica que está remetendo por vale postal a importância de 500 cruzeiros em
atenção ao seu pedido de 20 de agosto. Belo Horizonte, 1719157.

O segundo foi vazado nos seguintes termos:

Helvécio Tamm de Lima cumprimenta e solicita o seu voto para Crispim Jacques, filho de d.
Francisca Tamm Bias Fortes a quem homenageamos nesta oportunidade. Agradece e espera
a sua confirmação. Endereço: Rua Raimundo Corrêa, 93 - Belo Horizonte - Ap. 203.

Estes cartões foram acompanhados de dinheiro e das respectivas cédulas. As palavras neles
contidas irão fazer parte do discurso de V. Exa., porque desejamos comprovar de todos os modos a
atuação do Palácio da Liberdade nestas eleições. E, nisto, não vai ofensa a ninguém. Não haverá um
eleitor que possa ser ingrato e deixe de trabalhar para quem lhe deu qualquer ajuda financeira. Não sei
qual a origem desse dinheiro, mas a finalidade dele e dos cartões é conseguir votos. Gostaria que
alguém me contestasse neste plenário. Não estou acusando ninguém. Devo declarar que tenho respei-
to e estima pelas obras sociais que a digníssima esposa do Governador preside.

O SR. PADRE VIDIGAL: Passo afirmar a V. Excia. que a Exma. Senhora d. Francisca
Taram Fortes jamais usaria este recurso para obter votos a favor do seu filho. Acredito, porém, que
no Palácio ninguém respira, mas todos aspiram a ser ou a ter alguma cousa. Aspiram até a colher as
migalhas que caem da mesa do Grão-Senhor. Podemos, entretanto, admitir que quem enviou os
citados cartões com as cédulas procedeu por iniciativa própria, sem que a excelentíssima esposa do
governador e senhora mãe do candidato ficasse sabendo do procedimento dele.
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Eis o balanço da primeira prestação:

Dinheiro recebido pelo Prefeito João de Carvalho .........................
	Cr$1.200.000,00

DESPESAS

Para Alvinópolis - A Manuel Alves Torres, candidato a prefeito ...............Cr$100.000,00
Para Jequeri - A Geraldo Viçoso, candidato a prefeito
e José Godoi, a vereador ............................................................................. Cr$125.000,00
Para Sta. Cruz do Escalvado - A Manoel Moreira (Nini),
candidato a prefeito (mais dois caminhões de manilha) ...............................Cr$80.000,00
Para São Miguel do Anta - A Modesto Torres de Faria
(Dinito), candidato a prefeito .............................................................
Para Porto Firme - A Egídio Silva, candidato a prefeito ....................
Para Bana Longa - Ao cabo eleitoral Lindouro Trindade .................
Para Raul Soares - Ao cabo eleitoral Manoel Marinho (Dêco) .........
Para Jurumirim - Ao Sr. Adolfo de Souza

- Prometidos: ............................................................................................... Cr$ 60.000,00

—Entregues .................................................................................................Cr$ 30.000,00

Cr$140.000,00
Cr$100.000,00
Cr$ 50.000,00
Cr$ 50.000,00

Para Ponte Nova - Movimento conhecido até agora:
Ao Sr. Antônio Mansueto ...............................................................
Oratório - Nonô Cunha e Altamiro ................................................
Piedade - Debitados a José Rodrigues e outros em c/ corrente........
Para Vau-Açu - A Wilson de Carvalho ...........................................
Para Pontal - A José Marinho, Joaquim Gomes Ferreira
eIreneu Tavares..............................................................................
AAbrel Moreira ..................................................................................
Indenização - A Waldemar Jorge, pela indicação de João de
Carvalho em sua substituição (Restam mais Cr$50.000,00)

Cr$ 12.000,00
Cr$300.000,00
Cr$100.000,00
Cr$ 60.000,00

Cr$ 80.000,00
Cr$ 12.000,00

Cr$ 50.000,00

Saldo em caixa ou com destino duvidoso ...................................................Cr$ 11.000,00

BALANÇO: Cr$1.200.000,00 .................................................................Cr$1.200.000,00

São estas as operações até agora apuradas, pois não desejamos sofismar nem levantar
dúvidas no espírito do povo. Se novas negociatas forem apuradas, voltaremos a outras
denúncias.
Importante: Houve também um negócio assim:

A votação para deputado federal era toda prometida ao Sr Crispim Jacques Bias Fortes por
motivo do seu esforço, afim de João Carvalho conseguir o tal empréstimo de Cz$7800000,00.
Porém, à última hora, o Sr João Carvalho mandou substituir a maior parte das cédulas já
distribuídas pelas de José Sette de Barros, prejudicando, com esse baixo expediente, a vota-
ção prometida a Biasinho. Procedendo assim, João Carvalho obteve os votos do PTB em
seu particular proveito, deixando o Sr Waldemar Jorge a ver estrelas.
Eleitores, vossos votos foram negociados! A dívida, desgraçadamente, ficará para ser
paga pelo povo de Ponte Nova aos cofres da Prefeitura.
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O Sr José Cabral: Esse Tamm é esperto; não tem nada de tam-tam.

O SR. PADRE VIDIGAL: Sr. Presidente e Srs. Deputados, continuarei fazendo menções
aos recursos usados pelos que trabalham no Palácio da Liberdade com finalidade eleitoreira.

1. A presença, ali do Sr. Paulo Vieira Marques na chefia do Gabinete Civil do atual Gover-
nador somente é explicável como conseqüência da garantia do apoio eleitoral dos pessedistas de
Santos Dumont ao Sr. Crispim Jacques que, naquele município, conseguiu 1.239 votos.

2. Em Ponte Nova, o Sc Martins Soares Sobrinho era pessedista da velha guarda, mas foi
obrigado a passar para o PR porque o Governador Bias Fortes lhe tomou a direção do nosso Partido
naquele município, entregando-a ao Prefeito João Vida! de Carvalho, que era do PTB, em troca do
apoio dos carvalhistas à candidatura do seu filho Crispim. Aconteceu que o Sr. Martins Soares,
mostrando que tinha prestígio político, foi eleito prefeito do importante município da zona da Mata,
apesar de o Sr. João Carvalho haver recebido muito dinheiro proveniente de vultoso empréstimo de
milhões de cruzeiros, concedido pela Caixa Econômica. Entretanto os 5 mil votos prometidos a
Crispim Jacques ficaram reduzidos a 1.488. Porém João Vidal de Carvalho, o novo presidente do
diretório municipal do PSD, passando a perna no filho do governador, procurou defender-se, tendo
recebido 6.371 votos, e foi eleito deputado estadual.

O Sr Hernâni Maio: V. Exa., ao citar o caso do município de Ponte Nova, me ofereceu a
oportunidade para, neste aparte, anexar ao seu discurso importante documento relativo aos 7 mi-
lhões e 800 mil cruzeiros que o governo do Estado colocou nas mãos do Sr. João Vidal de Carvalho.
Temos dezenas de documentos que poderiam ser inseridos em seu interessante discurso para maior
realce desta radiografia do governo que a sua coragem está, hoje, apresentando neste plenário.

Não é meu desejo interromper o discurso de V. Exa., mas solicito a sua permissão para ler
este boletim:

BALANÇO MACABRO NOS COFRES DA PREFEITURA

Agora, quando os resultados das eleições de 3 de outubro estão totalizados, é chegado o
momento de um grupo destemido, animado apenas pelo sentimento do dever cívico, fazer
alguma cousa para evitar que os cargos públicos em Ponte Nova continuem caindo nas
mãos de pessoas inescrupulosas, a quem o poder tem sido entregue por eleitores menos
avisados.
Nossa intenção é esclarecer o eleitorado sobre como são eleitos tais indivíduos, afim de que
no futuro, não aconteçam mais os escândalos de conhecimento público. Comecemos, então,
com determinado procer que, neste inventário, figura com principal herdeiro à custa do
sacrjfício popular; com o nome de João de Carvalho, que acaba de ser eleito deputado
estadual com estupenda votação comprada a cabos eleitorais, não menos criminosos.
Como é do conhecimento dos ponte -novenses, conseguiu o Prefeito Municipal, às vésperas
do pleito, sacrificar mais a Prefeitura com o empréstimo de Cz$7.800.000 do qual conse-
guiu a primeira prestação de Cz$1.200.000 por intermédio da Caixa Econômica Federal.
Pretexto para o empréstimo: pagamento de dívida.
Objetivo evidente: compra de votos.
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O SR. PADRE VIDIGAL: Sou-lhe muito agradecido, nobre Deputado Emani Maia, por sua
preciosa colaboração prestada ao meu discurso, fazendo a radiografia do atual governo do Estado.

3. Os 794 votos que Crispim Jacques recebeu em São José do Goiabal foram conseqüência
do apoio público e notório que o Governador do Estado deu aos adversários do PSD, então chefiado
no município por amigos fiéis e companheiros leais do Deputado Ultimo de Carvalho que, á vista
do escândalo, preferiu ficar calado, mesmo tendo perdido a prefeitura para os novos biistas.

O Sr José Cabral: V. Exa. quer dizer que houve marmelada em Goiabal. Era só o que
faltava!!! (Risos).

4. Em Formiga, o Sr. Crispim compareceu a um comício da UDN a fim de prestigiar os
ferrenhos adversários do PSD. E, em troca do apoio aos udenistas, estes lhe deram 1.172 votos.

(Risos). O Sr José Cabral: Quer dizer que até Formiga ajudou a eleição do Sr. Crispim Jacques!

S. Em Senhora de Oliveira, onde eu consegui 157 votos de seu modesto eleitorado, Crispim
Jacques contou a seu favor com 136 eleitores chefiados por Herculano Milagres que, fazia muito
tempo, vinha cavando, para qualquer emprego público, a nomeação de sua filha Amélia, farmacêu-
tica diplomada em Ouro Preto. As vésperas das últimas eleições, a farmacêutica Amélia foi nome-
ada Guarda Sanitário, no dia 22 de setembro de 1958, ganhando por mês Cr3.700,00 (três mil e
setecentos cruzeiros).

Aquela gente que trabalhava no Palácio da Liberdade especializou-se em atropelar candi-
daturas de vários pessedistas, para que o bom Crispim conseguisse apenas 66.362 votos, quando a
meta programada era para 100 mil.

O Sr José Cabral: Se V. Exa. não obteve mais votos em Senhora de Oliveira, foi porque
naturalmente não podia crer em milagres.

O SR. PADRE VIDIGAL: Não desejo perder esta oportunidade para salientar outro
aspecto do Palácio da Liberdade que, além de ser transformado em bureau eleitoral de Crispim
Jacques, ficou sendo residência oficial do maior algoz, do mais feroz verdugo de muitos diretórios
municipais do PSD.

Permito-me citar diversos casos que atestam o que acabei de afirmar.
Profundo golpe mortal foi o que o Sr. Governador deu no PSD de Itabira, no de Santa

Bárbara e no de Salinas, prestando assim esquisita homenagem ao perrista Feliciano Penna, venci-
do naqueles municípios em 1954. Se não fosse prestigiado pelo Governador do Estado, Feliciano
Pena não teria arrasado o PSD nas três citadas comarcas. Devo salientar que O PSD de Salinas é
chefiado pelo Sr. Idalino Ribeiro, destacado membro do diretório regional do PSD, nesse calamito-
so governo, e pai do Deputado Estadual José Chaves Ribeiro, que é pessedista.

No Triângulo Mineiro, o PSD perdeu todas as prefeituras que ali possuía. E outras perdeu
em Alfenas, Poços de Caldas, Divinópolis, Oliveira, Ipanema, São Sebastião do Paraíso, Montes
Claros, Raul Soares, Jacinto e em outros municípios. E em Barbacena também irá perder, mais
cedo do que muita gente pensa. O PSD perdeu a hegemonia política em muitos municípios: Con-
ceição do Mato Dentro, Muriaé, Varginha, Lavras, Machado e Ponte Nova.

Infelizmente, no interior do Estado, há muitas cidades em que o maior inimigo do PSD é
o Governador, que parece haver feito solene promessa ao diabo de acabar com o nosso Partido.

POLÍTICA

IV

O INSUPORTÁVEL PESO DA INGRATIDÃO

Sr. Presidente e Srs. Deputados,

Logo que se viu no governo do Estado, à custa dos maiores sacrifícios dos pessedistas, o
Sr. Governador voltou as costas aos velhos companheiros de lutas inesquecíveis, aos seus correligi-
onários do PSD. Foi a melhor maneira que ele encontrou para provar que só a ingratidão pode pagar
os maiores benefícios. Pois, na verdade, quanto maior for a carga dos benefícios recebidos, tanto
maior é a carga da ingratidão de quem os recebeu.

Cortejou a UDN, terrível adversária do PSD. Colocou udenistas em elevadas posições no
governo do Estado. Prestigiou udenistas em muitos municípios. Parecia querer seduzir a UDN.

Empenhando-se na campanha a favor de uma paz esquisita que exigia dos pessedistas
todas as renúncias e os maiores vexames e que oferecia todas as vantagens aos impiedosos adver-
sários do PSD, o Goiernador, como ingênuo visionário, pretendeu entrar na História com o título
de Pacificador dos Mineiros. Era só o que faltava: nem os barbacenenses ele conseguiria pacificar.

Pai da paz: Se a ironia ou o escárnio não jogasse no lixo esse pomposo título, os lutuosos
acontecimentos de Aimorés e de Machacalis o jogariam.

Ao PR deu, de mão beijada, as melhores secretarias do governo para que ele usasse e
abusasse delas conforme seu voraz apetite de fazer o possível e o impossível para crescer e subir às
maiores alturas, custasse o que custasse.

Completa e escandalosa liberdade de ação, de mando, de comando e de desmando, com os
excessos inadmissíveis, o PR teve e gozou nas Secretarias das Finanças e das Obras Públicas. De
modo especial, na Secretaria da Educação, em que ele rolou e rebolou-se à vontade, fazendo misé-
rias, cometendo loucuras, praticando incríveis extravagâncias. Ali, as doidices daquele jovem se-
cretário, mal-entrado na puberdade política, chegaram a tal ponto, que um dos mais graduados
funcionários, cumpridor de todos os deveres impostos por seu alto cargo ocupado com dignidade, o
Sr. Luís de Melo Viana, com o sarcasmo de seu sorriso sardônico, dizia, para quem quisesse ouvir,
que o PSD estava desaparecendo, por falta de assistência no Palácio da Liberdade.

A Secretaria da Educação, em determinado período, não era do governo. Era do PR. O que
é pior, era contra o PSD.

Com o seu amor de perdição pelo PR, o Governador contribuiu, nas eleições de outubro
deste ano, para que a bancada pessedista, nesta Assembléia Legislativa, hoje com 32 deputados,
ficasse reduzida a 24 representantes do povo. Contribuiu, também, a fim de a bancada do PR nesta
Assembléia passar de 13 deputados eleitos em 1954, para 17 eleitos a 3 de outubro deste 1958.

A estatística convence mais do que as palavras. Observemos o que ela vem registrando:

Em 1954, o PR teve nas urnas 187.605 votos. Efez cinco deputados federais. E, em 1958,
o mesmo PR contou, nas urnas, 376.243 votos, conseguindo eleger oito deputados fede-
rais. Vale dizer: viu dobrado o número dos seus eleitores, que não caíram do céu.

Tudo isto nos leva a afirmar: Bias é ingrato. Ingrato, sim, Srs. Deputados.
Colocamos em suas mãos o poder que ele usou contra nós, os sacrificados pessedistas. A

um ingrato como ele, é lícito a cada um de nós do PSD despertar a lembrança para o benefício que
lhe foi feito pelo eleitorado do nosso Partido. Esta é a melhor maneira de lhe ser mostrada a gravi-
dade da sua culpa.
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Deus não costuma lembrar os benefícios que a sua Bondade faz aos homens. Mas, lemos
nas Sagradas Escrituras que ele, vendo a ingratidão do Rei Davi, mandou o Profeta Natari que lhe
despertasse a memória para os benefícios recebidos da sua Misericóridia.

Os ingratos são sempre assim: sem brio e sem pejo, nunca fazendo aface vermelha, por
mais que lhes sejam postos na cara e nos ouvidos os beneficios que eles receberam. (Esta verdade
é de Sêneca.)

Aos pessedistas do interior do Estado é que o Sr. Governador ficou devendo o benefício da
sua eleição (benefício extensivo a todos de sua abençoada família). E a resposta dada à maioria
deles foi uma clamorosa ingratidão.

De São Basilio, o Grande, esta formosa lição dada no século IV de nossa Era Cristã, e que,
depois, passou a ser ensinada até hoje:

A ingratidão é morte dos merecimentos, vento que seca a fonte da piedade, raiz de todos
os inales.

E de Sêneca, este bom conselho: Não agradece o beneficio quem publicamente o não agra-
dece. Bias está fazendo o contrário. Com públicas afrontas é que procura corresponder ao benefício
que muitos pessedistas lhe fizeram quando o levaram, vitorioso, à Chefia do Executivo Mineiro.

7. nomeações e mais nomeações, admissões e mais admissões de funcionários com o ob-
jetivo notável de conseguir votos para os candidatos favoritos do Governador e de Secretários do
Estado e não com o objetivo de melhorar ou de beneficiar o serviço público;

8. em agosto 1957, havia, no Estado, mais de 50 mil funcionários públicos, sendo mais de
30 mil no interior e quase 20 mil na Capital (dentre eles, 400 e tantos em situações não identifica-
das). Hoje são aproximadamente 55 mil funcionários públicos, visto que mais ou menos 5 mil já
foram nomeados pelo atual Governador, nestes últimos quinze meses.

O Sr José Cabral: Esses funcionários cuja situação não é identificada, segundo informa-
ção de V. Exa., se equiparam àqueles outros do Ginásio Fantasma de Mariana, de que é diretor o
nosso colega Celso Moita. Eles estão recebendo os ordenados (muito dinheiro) mensalmente. O
fato foi denunciado várias vezes nesta Casa, e o governo nenhum providência tomou para coibir o
abuso. Aqueles servidores do famoso Ginásio Fantasma do Sr. Celso Motta continuam recebendo
vencimentos, sem prestar o mínimo serviço ao Estado.

O SR. PADRE VIDIGAL: Em tempo oportuno, nobre Deputado José Cabral, lhe dará
resposta a este aparte o Deputado Celso Motta, que acaba de conseguir bela e merecida vitória nas
umas das últimas eleições.

O Sr José Cabral: Pensei que V. Excia. se referisse à ausência do Sr. Celso Morta, pois ele
está de corpo presente, com o seu charuto fumegando.

v	 O SR. PADRE VIDIGAL: Mas não está no exercício do mandato.

CRIME IMPERDOÁVEL

Na verdade, foi um crime que o PSD cometeu quando, poderosamente, contribuiu para a
eleição de Bias Fortes a fim de governar Minas Gerais, nesta época da energia nuclear. Pois ele (é o
que parece) tem a nostalgia do passado. E, talvez, ficasse muito bem no governo do Estado quando
a sua Capital ainda estava sediada em Ouro Preto.

Há três meses atrás, quem se dispusesse a levar ao Raio X este período governamental em
que vivemos, apanharia na chapa radiográfica:

1. uma autoridade descontrolada que não estimula a produção agrícola, e não seleciona as
despesas, fazendo a gente recordar o pensamento de Alain: Tout pouvoir non controlé rendfou;

2. grandes gastos feitos com excessiva facilidade, sem bom emprego do dinheiro público;
3. uma pressa em correr para despesas não relacionadas com a necessidade de desenvolver

as fontes de riqueza;
4. a volúpia de não reduzir despesas inúteis e de não evitar o paralelismo de orçamentos

consubstanciados em créditos aditivos ou num conjunto de dispêndios laterais;
S. uma fiscalização cheia de falhas e o aumento da fraude entre contribuintes protegidos,

principalmente pelos políticos do PR;
6. sucessivas e ilegais admissões de funcionários contratados a título precário, para fins

eleitorais, como está acontecendo na Secretaria das Finanças, sobretudo no primeiro semestre deste
ano, e de modo particularíssimo, no mês de maio, quatro meses antes das eleições. Centenas de
funcionários ali admitidos a título precário estão custando ao Estado mais de vinte milhões de
cruzeiros, sem que, para tanto, haja verba orçamentaria;

O Sr. José Cabral: Agradeço a informação, pois estava supondo que o Sr. Celso Moita se
achava já investido do mandato, pois S. Exa. está sentado com tanto garbo no plenário, como só o
detentor do mandato poderia fazê-lo Sou amigo dele, devoto-lhe grande simpatia, mas lhe não
perdôo este erro, insistindo em manter, em sua legendária Mariana, um Ginásio Fantasma em
detrimento dos cofres públicos do Estado e do bom nome da Administração.

O SR. PADRE VIDIGAL: Penso que V. Exa. se equivocou. O erro não é do Sr. Celso
Moita, é do governo, que insiste em pagar serviços que não são prestados ao Estado.

O Sr. José Cabral: Concordo com V. Exa. O erro é do governo. O Sr. Celso Moita apenas
se aproveita do erro (Risos).

O Sr Mílton Soles: Nobre Deputado Padre Vidigal, eu não desejava desviar o assunto de
que V. Exa. trata no momento, mas à vista dos apartes do Deputado José Cabral e da resposta de V.
Exa. a este Plenário, sinto-me na obrigação de, na qualidade daquele que denunciou o fato escanda-
loso do Ginásio Fantasma, de Mariana, prestar um esclarecimento: Na verdade, o Ginásio é Fan-
tasma. E o Sr. Celso Mona, não sei de que maneira, conseguiu sua nomeação para Diretor daquele
estabelecimento que não existe. Conseguiu, posteriormente, a sua designação como membro do
Gabinete do Secretário da Viação e Obras Públicas. Mas nunca pôs os pés naquele Gabinete.

Desejo, agora entrar no assunto de que V. Exa. trata da Tribuna. Com  tristeza, o povo
mineiro irá ler o seu discurso. Quando um representante do PSD vem a esta Tribuna denunciar
falhas e erros do governo, desejo colaborar com ele, eis que reconheço e sempre reconheci em
V Exa. a sinceridade com que tem tratado de assuntos que interessam ao povo- Lerei trecho de
um boletim distribuído no interior de Minas, em Comarca de influência do PR, para que todos
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possam sentir o que na verdade está acontecendo, com o governo e com esta coligação. Eis o
trecho do boletim:

A atuação do Deputado Nogueira de Rezende, na parte de cobertura política aos nossos
companheiros, em todos os momentos, e, especialmente, por ocasião da distribuição dos
cargos resultantes da instalação da Comarca, precisa ser lembrada no próximo dia 3 de
outubro.

Veja V. Exa. como os cargos públicos em Minas são negociados a troco de votos. Veja V.
Exa., que reclama e protesta contra aqueles que, do Palácio da Liberdade, dirigem a política em
Minas. Esta situação é tão verdadeira, que o líder da Maioria e o líder do PSD não encontram
defesa, mas o vício e o erro são da própria coligação que apóia o governo em Minas.

O Sr José Cabra!: Sr. Deputado, V. Exa. me permite outro aparte?

O SR. PADRE V1DIGAL: Peço a V. Exa. que não volte ao assunto do Ginásio Fantasma,
de Mariana, porque tenho de continuar a pronunciar o meu discurso que ainda será longo, radiogra-
fando o governo de Bias Fortes. Não podemos e não devemos perder tempo com debate sobre
assunto marginal e que nada tem a ver com o texto do meu discurso. Lamento muito, nobre Depu-
tado José Cabral, pois de meu gosto será terminas sem grande demora o meu tempo nesta Tribuna.

O Sr José Cabra!: Vou atender o apelo de V. Exa. mesmo porque um discurso de tanta
importância não deve ser desviado da sua finalidade. Mas como V. Exa. anda dizendo que eu costu-
mo brincar com os colegas neste recinto, o que considero esportivamente, gostaria de dizer que,
com relação ao Ginásio Fantasma, de Mariana, falei pra valer, sem o propósito de querer tisnar a
honorabilidade de meu prezado amigo, deputado Celso Motta. Mas a verdade é esta: o Ginásio não
existe e seus servidores, inclusive o seu diretor, vêm percebendo vencimentos sem prestar serviços
ao Estado.

O SR. PADRE VIDIGAL: Reato, Sr. Presidente, o fio do meu discurso:

9. na Caixa Econômica Estadual, depois de o Dr. Herrnelindo Paixão deixar a presidência
dela, para candidatar-se a deputado à Assembléia Legislativa, foram admitidos muitos funcioná-
rios, mais de cem;

10. funcionários privilegiados com os nomes figurando em diversas folhas de pagamentos
(até em cinco folhas);

11. o Palácio da Liberdade, hoje com quase meio milhar de funcionários, dos quais 150
ganham bons ordenados e mais um terço de gratificações. (Quem ler a proposta orçamentaria ficará
acreditando que ali trabalham apenas 118 pessoas, sendo 42 no quadro do Pessoal Permanente e 76
no quadro do Pessoal Variável. Entretanto, a realidade é outra. No ano passado estavam colocados,
no Palácio do Governo, entre outros, mais de 170 efetivos, mais de 150 mensalistas, mais de 40
interinos e mais de 30 comissionados);

12. a Diretoria dos Esportes está com 120 funcionários custando ao Estado, mensalmente,
Cz$550.000,00. Dentre eles, mais de 20 acumulando funções e recebendo gratificações de
Cz$8.000,00 mensalmente;

13. milhões e mais milhões de cruzeiros para pagamento, a jornais e revistas, de elogios
custosos a uma administração que, no máximo, merecia piedoso silêncio (Melius est silere quam
pauca dicere);
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14.0 dinheiro sumido através de frestas que ate o mês de setembro o governo não cuida-
va de tapar.

15. e a pior das crises: o desmoronamento da confiança pública, primeiro suporte de toda
construção política.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, a contragosto é que estou falando sobre tais assuntos que
me parecem repugnantes. Não foi com animus injuriandi que toquei neles. Foi com ani,nus narrandi.
Na verdade, não injuriei pessoa alguma. Contentei-me corri o narrar, com o apresentar ao povo
erros e algumas calamidades acontecidos no atual governo.

O Sr. Pio Canedo: V. Exa. me permite um aparte?
E com constrangimento, dadas a amizade e a admiração que voto a V. Exa., acrescidas

estas circunstâncias de sermos homens do mesmo partido político, é com constrangimento que o
interrompo a esta altura, para fazer-lhe contestação ao discurso que vem proferindo nesta Casa. E
só o faço, nobre colega, porque compromisso imperioso faz que eu me ausente nesta hora deste
Plenário. Estava ouvindo o seu discurso no propósito de, no final, opor-lhe os reparos que me
parecem necessários.

Em primeiro lugar, por dever de justiça, interrompo a brilhante oração de V. Exa. e, em
segundo lugar, na qualidade de líder do governo nesta Casa. Até agora, podemos resumir a sua
oração em três partes: a primeira, em queV. Exa. faz referência à sua eleição para Deputado Fede-
ral, eleição esta que veio encher de contentamento a todos os pessedistas do Estado, e que represen-
ta um ato de justiça do povo mineiro para comV. Exa., que está, inegavelmente à altura de representá-
lo no Palácio Tiradentes. Quanto a esta parte, quero felicitar o povo mineiro pela escolha, mandan-
do V. Exa. como seu representante à Câmara Federal. A segunda parte, V. Exa. empregou-a anali-
sando a votação do Deputado Crispim Jacques Bias Fortes para deputado federal. Neste setor, a
esta altura, só posso lastimar que não tenhamos ainda os distritos eleitorais que seriam capazes de
fazer que o pronunciamento do eleitorado se fizesse mais conscientemente, sem a intromissão, às
vezes indébita, às vezes excessivamente arrojada, de candidatos do mesmo Partido, que procuram,
em benefício próprio, a ruína do próprio Partido a que pertencem. Mas a questão do número de
votos e da eleição do Deputado Crispim Jacques Bias Fortes deve ser respondida por ele mesmo
que tem, desde já, assegurada a Tribuna da Câmara Federal para fazê-lo e também a imprensa e
outros meios de divulgação, capazes de publicar e de anunciar a sua defesa, na parte em que V. Exa.
o ataca. A mim, portanto, cabe, apenas, fazer restrições, e estas eu quero fazer na parte em que
V. Exa., impiedosamente, investe contra o nosso Governador Bias Fortes. E isso, Sr. Deputado
Padre Vidigal, porque, nesta hora, não quero ver o Chefe do Governo mineiro como correligionário
nosso, como elemento do nosso Partido. Quero, nesta hora, situá-lo como Chefe do Governo que
vem conduzindo os destinos de Minas, preocupado permanentemente em dar ao nosso Estado dias
melhores, inclusive na parte econômico financeira, a que V. Exa. há pouco se referiu. Ainda ante-
ontem, em aparte por V. Exa. dado, nesta Casa, teve ocasião de assinalar que a Assembléia tem
votado leis de grande alcance para o povo mineiro, e não podemos, por espírito de justiça, alhear a
pessoa do Sr. Governador do Estado da feitura destas leis benéficas ao nosso povo, pois todas elas
foram oriundas de mensagens do Executivo. E certo que esta Casa, pela sua Maioria e também pela
sua Minoria, que conosco colaborou patrioticamente, é certo que esta Casa emendou e aperfeiçoou
as Mensagens para aqui enviadas, mas todas elas, não podemos negar, foram oriundas do propósito
do Sr. Governador de administrar o Estado com decidida vontade de promover o bem comum.
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Ademais, a pessoa do Sr. Governador Bias Fortes deve merecer por parte dos mineiros, se não
merecesse especialmente por parte dos pessedistas, o maior apreço e a maior consideração, porque
se trata de um mineiro, cuja vida dedicada à promoção do bem público está, agora, atingindo ao seu
ápice, quando S. Exa., no Palácio da Liberdade, vem procurando dar ao nosso Estado os meios
essenciais para a sua própria sobrevivência, numa hora de aflições em que vive todo o País. E claro
que, num aparte, me não seria possível nem esta pretensão eu tenho de fazer referência e reparos à
sua oração, mas vale este aparte na hora em que repito por circunstancia imperiosas, devo ausentar-
me deste Plenário, vale este aparte como uma afirmativa de que, por espírito de justiça, não concor-
do com muitas afirmativas que V. Exa. vem de fazer; e, em segundo lugar, como Líder do Governo
nesta Casa, vale também como um protesto contra essas mesmas afirmativas.

Lamento que a multiplicidade de partidos existentes no País e que as circunstâncias pecu-
liares de cada Partido não permitam que cada um dispute os pleitos eleitorais como deveriam dispu-
tar, isto é, com suas próprias forças. Daí, as constantes e permanentes alianças partidárias que em
Minas, tiveram início no governo do Sr. Milton Campos, quando o PR lhe emprestou apoio; e, em
seguida, no governo do Sr. Juscelino Kubitschek, quando nós pessedistas firmamos acordo com o
PR e com o PTB. Finalmente, no governo do Sr. Bias Fortes, em que nós pessedistas estamos
atrelados a um acordo firmado com o PR e com o PTB. A estas alianças podem, em grande parte,
ser debitados pelos desentendimentos, pelas diferenças existentes entre nós próprios, os pessedistas
mineiros. Faço tais afirmativa na certeza de que todos os que militam na vida pública em Minas não
têm a coragem de contestá-la, de vez que todos sentem que estas alianças partidárias fazem que,
desaparecido o espírito estritamente partidário que não é um mal, mas, sim, um bem, venha se
diluindo, e isto resulte, como está resultando pelo que vejo na oração de V. Exa., resulte no enfra-
quecimento do nosso glorioso PSD.

Queira perdoar-me pela extensão do meu aparte. Mas, repito, ele é pronunciado agora,
pela circunstância especial de ter de me ausentar desta Casa.

O SR. PADRE VIDIGAL: De meu particular agrado seria se V. Exa., Sr. Deputado Pio
Canedo, me escutasse a resposta ao seu aparte.

Fraternal amigo seu, com grande alegria e maior orgulho para mim, é com pesar que
verifico, mais uma vez, como é penoso ser Líder do Governo nesta Casa, sobretudo quando o
governo é chefiado pelo Sr. Bias Fortes.

De seu longo aparte, colho tristes impressões. A primeira foi quando V. E*a., disse que
ataquei o deputado Crispim Jacques Bias Fortes. Parece-me que V. Exa. confundiu meu animus
narrandi com animus injuriandi, pois, simplesmente, me limitei a narrar a maneira de ele conse-
guir votos em alguns municípios. Nunca houve o ataque inventado por sua fértil imaginação cria-
dora. Procurei foi dizer a verdade em tomo de sua esplêndida votação.

A segunda, quando V. Exa. se referiu às mensagens apresentadas pelo Poder Executivo
acompanhando projetos de leis aqui debatidos e emendados, pois vieram cheios de erros, falhas e
omissões. V. Exa. sabe que tais projetos foram submetidos a demorados estudos e passaram pela
severa crítica da Oposição em que figuram grandes expoentes da cultura jurídica nesta Casa. Per-
mito-me despertar-lhe a memória para o projeto da Ferrostal, cheio de erros. Não fosse a Oposição,
com suas mais de dez emendas, que nós aprovamos, grande crime teria sido cometido contra a econo-
mia mineira, porque a Maioria sempre disse amén (assim seja) à vontade soberana do Sr. Governador,
seguindo aquele velho preceito que vigorava no Império Romano: Quod volunt potentes aguni
omnes - Todos fazem o que os poderosos querem.

O Sr Pio Canedo: Com referência à Ferrostal, V. Exa. é testemunha de que, consigo mes-
mo, na qualidade de líder da maioria, várias vezes tive a oportunidade de estudar atentamente esse
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projeto valendo-me até da amizade e dedicação de V. Exa., cheguei a conversar com pessoas que
me podiam assessorar, justamente para que eu acompanhasse com o desejado acerto a tramitação
do projeto que foi aperfeiçoado por todos desta Casa Legislativa.

Eu, apenas, disse que a idéia, a iniciativa, foi oriunda do Poder Executivo. Isso é inegável.

O SR. PADRE VIDIGAL: Há outra resposta que ficou para ser dada agora. V. Exa falou
que o Governador merece o maior apreço dos pessedistas. Chefe Político em Muriaé, um dos mais
importantes municípios de Minas Gerais, V. Exa., nobre Deputado Pio Canedo, sentiu-se
desprestigiado, ali pelo Sr. Governador que, até hoje, não fez qualquer beneficio ao povo que o
elegeu para representá-lo nesta Assembléia. O Sr. Governador não tem procedido bem com V. Exa.
Na realidade, tem procedido mal. Tão mal, que V. Exa., presidente do PSD de Muriaé, no último 3
de outubro, não conseguiu ver vitorioso nas urnas o seu candidato a prefeito do município Por
absoluta falta de prestígio tanto popular quanto oficial, V. Exa. esta curtindo a amargura de ver o
governo de sua terra natal cair nas mãos da UDN.

O Sr. Pio Canedo: V. Exa. há de admitir um reparo. Nesta Casa, faço sempre empenho em
não ventilar assunto de natureza estritamente municipal. Mas, chamado por V. Exa. para este plano,
devo dizer-lhe o seguinte: Compreendemos, como a maioria dos deputados tem compreendido, a
séria dificuldade por que passa o Estado. Sou daqueles que i julgam no dever de dar a sua colabo-
ração a Minas Gerais e, por isso, como os demais deputados da situação, não obtivemos favores
para os nossos municípios, e só temos de debitar isso à situação financeira aflitiva em que se
encontra o Estado e nunca à má vontade do Sr. Governador. Ao contrário, isso vem demonstrar
que S. Exa. soube conduzir bem os destinos de Minas, não atendendo as solicitações pessoais dos
seus amigos da situação, dos deputados que, como eu, o apóiam permanentemente nesta Casa.
Soube resistir a estas solicitações para colocar acima delas o bem do povo.

O SR. PADRE VIDIGAL: Interessante nesta discussão é o auditório tomar conhecimento de
que o nobre Deputado João Belo conseguiu do Sr. Governador, para o município de Patrocínio, vizinho
de Muriaé, três prédios para grupos escolares, provando seu incontestável prestígio de deputado do PR.

O Sr. Walton Goulart: V. Exa., como sempre o faz, está falando com muita firmeza e
seriedade, e não pode ser contestado porque a sua palavra merece fé. Entretanto me parece que
V. Exa. está cometendo uma injustiça ao Sr. Governador, quando diz que S. Exa. não deu cobertura
ao seu líder no município de Muriaé. Pelo contrário. O Sr. Governador deu-lhe aquela cobertura
que o seu líder sempre solicitou, através de perseguições policiais, mas nunca fazendo benefícios
ao povo ou promovendo melhoramentos no município. A cobertura pedida pelo líder nunca lhe foi
negada para nomear professoras e fazer perseguições aos seus adversários.

O Sr. Pio Canedo: Reafirmo aV. Exa., nobre Deputado Padre Vidigal, que, neste Plenário,
não ventilo assunto de natureza política municipal, conforme V. Exa. e a Casa devem ter observado.
Desde o dia em que aqui entrei, jamais me pronunciei sobre questiúnculas municipais, e isso faço
empenho e tenho orgulho de afirmar.

O SR. PADRE VIDIGAL: Não tive intuito algum de estabelecer, à margem do meu discur-
so, debates sobre questiúnculas municipais. Apenas, respondendo a V. Exa., nobre Deputado Pio
Canedo, salientei a desigualdade de tratamento do Sr. Governador aos deputados da coligação PSD-
PR. Enquanto V. Exa., com o seu prestígio de líder, não conseguiu levar para Muriaé qualquer obra
pública de real interesse para a promoção do bem comum durável, o Sr. Deputado João Belo obteve,
para o vizinho município de Patrocínio, três prédios para grupos escolares, apesar da aflitiva situação
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financeira em que se encontra o Estado. Enquanto V. Exa, com superioridade de espírito, se recusa a
baixar-se ao nível das questiúnculas municipais, porque só faz política em seu mais alto sentido, a
maioria dos seus conterrâneos o abandona e elege para prefeito municipal o candidato da UDN.

VI

DELIRJUM TREMENS DA ADULAÇÃO

Vítima daquele subtile ,nalum, daquele secretwn virus, o Governador tudo cuida que mere-
ce, e nada julga que o satisfaz. Eis a razão por que desprezou os verdadeiro amigos, preferindo a
companhia dos aduladores. Em vez de aborrecer a vizinhança dos lisonjeiros, parece que gosta dela.

A História registra muitos casos provando que quanto mais crescidas as lisonjas tanto são
mais estimadas.

Infelizmente, ainda há muita gente que gosta da vizinhança dos aduladores, dos lisonjei-
ros, esquecidos daquele provérbio sagrado: Melhores são as feridas dos inimigos que os enganosos
afagos de certos amigos.

Amigos falsos são aqueles lisonjeiros parecidos com os moinhos de vento que com todos
os ares moem, piores do que o veneno que quanto mais doce é mais insidioso.

Estando durante mais de dois anos nas resvaladiças alturas do poder, o Sr. Governador já
teve tempo de observar que a fidelidade raramente pisa os umbrais do palácio que é sede do seu
governo.

O delírio da adulação sempre foi e continua sendo o mal comum nas cercanias de quem
governa.

Sempre foi assim.

No Egito, havia o costume de o faraó ser adorado. E, em Roma, quem governava era
pessoa sagrada que, enquanto vivia, era quase deus. E, quando morria, era deus. O crime político se
complicava com o crime religioso. A oposição era sacrilégio. Diante de César Augusto, o povo era
obrigado a adotar atitudes de adoração.

Houve casos de pessoas perseguidas e condenadas porque mudaram de roupa diante de
um retrato ou de uma imagem do Imperador. Conseqüência da Lei de Majestade.

Os poetas mais famosos cobriam os governantes de exagerados elogios. Até o cândido e
casto Virgílio, colocando Augusto (vivo ainda) entre as Constelações, afirmava que Escorpião se
estreitava um pouco para deixar bom sítio ao novo astro.

Marcial perguntava a si mesmo se Roma foi alguma vez mais gloriosa e livre que sob o
domínio de Domiciano.

Era a adulação até a baixeza. As lisonjas não eram discretas nem delicadas. Eram repugnantes.
Quem possuía talento bajulatório procurava alcançar maior prestígio político e mais favo-

res, apresentando formas novas de adulação.

Aqui em Minas, os especialistas em bajulações são capazes de afirmar que, no mundo
inteiro, não há homem mais querido do que o Governador. O chaleirismo campeia, nojento e asque-
roso, na vizinhança do Palácio da Liberdade, que é uma caixa sonora de que saem, para a grande
praça em que está localizado, todos os cantos laudatórios dos pássaros cantores: sabiás e rouxinóis,
canários e patativas, melros e uirapurus que, executando a sinfonia da adulação, formam o cordão

dos puxa-sacos que fica maior em cada dia que passa para gáudio do Governador que devia ter
aprendido de Sêneca: Melhor é ser digno de louvor do que ser louvado: Bonum est laudari melius
et praestafltius esse taudabilem.

Santo Agostinho recomendava que sempre se há de evitar esta perniciosa doçura (da lison-
ja): Sicut sumenda amara salubria, ita semper vitanda est perniciosa dulcedo.

Atualmente, no Palácio do governo, basta ser lisonjeiro para ser tudo. Ali, não merece quem
melhor sabe e melhor serve. Quem mais lisonjeia, quem mais adula, quem é mais patarata, quem é
mais mentiroso e fofoqueiro, mais méritos possui para ser admitido nos cargos mais importantes e
mais rendosos, como os cartórios e as diretorias da Cemig, dos bancos estaduais e das autarquias.

Assim no Estado como na República, os lisonjeiros e os aduladores são piores do que
aqueles que fabricam moedas falsas, porque estes fazem o metal ficar sob suspeitas, e aqueles
fazem tudo para que as virtudes fiquem desacreditadas.

As lisonjas e as adulações costumam enfermar os homens que governam. Só mesmo a
verdade bem dita e bem gritada é que poderá curá-los.

Quem repreende ou censura deseja o acerto. E quem lisonjeia e adula fomenta o erro. O
lisonjeiro e o adulador são traidores que somente em tempo de bonança se fazem amigos.

Aquele Antíoco dos Diálogos de Frei Amador de Arrais afirma:

Mais dana e prejudica a língua do adulador que a mão e a espada do perseguidor; que
esta as vezes nos emenda; e aquela põe-nos uma mole almofada debaixo da cabeça para
jazermos em o mau estado de que nós deveremos levantar

Plutarco 4ivertia: Esi ini,nicus adulator amicus-o amigo lisonjeiro é verdadeiro inimigo.
Públio Mino afirmou: Bom amigo é quem censura aquele que erra - Bonus amicus nunquam erranti
se acommodat E Demóstenes, pensando da mesma maneira, ensinava: E melhor o inimigo que
repreende do que o amigo que lisonjeia.

Encerro estas consideração sobre o lisonjeiro e o adulador com as palavras de Santo Agos-
tinho, um dos maiores doutores da igreja:

Mais se há de temer a língua desarmada do adulador que todas as armas do perseguidor
e do inimigo.

Cúmplices de muitos erros de quem governa são os aduladores cujas palavras brandas e
amáveis são redes que eles armam para prender nelas a pessoa adulada.

Creio que, no Palácio da Liberdade, está fazendo falta um bom e sincero amigo do Gover-
nador, que já deve estar cansado da terrível monotonia da voz dos aduladores e lisonjeiros cuja
amizade é falsa, visto que não passa de simpatia mercurial. Se falo assim é porque o mercúrio
pega-se ao ouro. Mas, lançado ao fogo, evapora e desvanece. Muitas vezes, ou quase sempre, o
coração do amigo adulador é como o mercúrio. Pega-se ao ouro (no caso em tela, é ao poder de
quem governa). O atrativo é a conveniência. A união é negócio. Na frágua da tribulação, tudo se
resolve em fumaça, em nada.

Repito: Está faltando, no Palácio da Liberdade, um bom e sincero amigo do Governador,
o qual, com o maior respeito, mas com coragem, lhe diga que a adulação e a lisonja devem ser
castigadas como crime de lesa-autoridade, e não premiada como merecimento.

Se, por justiça, se inutilizam os pesos falsos e as medidas que não são exatas e se castiga
quem vende uma cousa por outra, por que não se há de castigar a quem vende mentiras por verda-
des e louvores imerecidos por lealdade? E isto que fazem aqueles que adulam e lisonjeiam.
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Está faltando um sincero amigo que desperte a sua lembrança para aquelas palavras do
historiador Quintus Cursius: Muitas vezes foram destruídos os remos por lisonjas do que pela força
das armas. E que lhe fale aos ouvidos: Não há homem mais desamparado que o muito acompanhado
de aduladores e lisonjeiros. E que lhe chame a atenção para aquela afirmação de Antístenes: O animal
mais cruel das feras é o homem tirano e o mais cruel dos mansos é o lisonjeiro, é o adulador

Infelizmente, não se encontram mais neste mundo bons exemplos como aquele deAgesilau,
que cuidou de afastar da sua vizinhança os aduladores e lisonjeiros, pois lhe pareciam com os
maiores embusteiros. Quando ele procedia corretamente e agia com acerto, não permitia que al-
guém o elogiasse. E, quando não acertava na administração da cousa pública, gostava de que o
criticassem e o repreendessem.

Quando Antipatro escolheu o filósofo Taciano para seu conselheiro, este lhe disse:

Se hei de servir-te com o pouco que alcanço, há de ser como amigo e não como lisonjeiro,
que isso é ser inimigo.

O governador precisa de saber que certos amigos, que nunca são amigos certos, só acom-
panham quem está no Poder, enquanto brilha o resplendor da Autoridade. Esta observação é de
Johannes Auduenus (John Owen):

Te, bona, dum splendet fortuna sequuntur amici,
Ut te, dum lucet sol, sola umbra sequi.

O mesmo poeta novilatino comparou certa espécie de amizade com a sombra que só acom-
panha o sol enquanto ele com luzimentos brilha, porém logo o abandona e o desampara quando o
vê despojado das riquezas de seus raios:

Dum sol obscurum radiis illuminat orbem,
Est individuus illius umbra comes.

Muitos cresceram à sombra do Palácio da Liberdade. E outros tantos continuam crescen-
do. Mas poucos, pouquíssimos, serão aqueles que, agradecidos, conservarão a lembrança dos bene-
fícios recebidos e manterão, pelo benfeitor, o maior respeito. Pois é certo que onde mais se alarga
a esperança do proveito, minguam os quilates e as finezas da amizade.

No Eclesiastes está escrito que os amigos pela utilidade são amigos conforme o tempo.
E pena que o Governador esteja dando a impressão de que lhe não agrada o convívio de

bons amigos cujos bons conselhos lhe não permitiriam desviar-se dos caminhos da razão, preferin-
do os atalhos dos erros.

Não é seu bom amigo quem sempre concorda com ele, oportuna e inoportunamente, quem
não tem outro querer que o seu, e para quem qualquer oposição é crime, é sacrilégio.

Só quer a perdição do amigo quem encobre os erros dele e os louva.

VII

O PODER LEGISLATIVO DEVE SER IRREPREENSÍVEL

Sr. Presidente e Srs. Deputados!

Espero que V. Exas. me não queiram mal por causa das verdades que agora lhes vou dizer.
Muitos de V. Exas. são, de certa maneira, responsáveis por todas as visíveis mazelas do

Poder Executivo que se julga superior ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário, num indisfarçável

POLÍTICA

menosprezo a um dos dogmas fundamentais do Direito Público, num perseverante desrespeito à
Constituição.

Idôneos e aptos para o bom exercício do mandato confiado pelo povo, V. Exas. aparecem
em público bem-dotados do espírito de sacrifício e capazes dos mais nobres trabalhos para a pro-
moção do bem comum durável, visto que ser durável é caracter essencial do bem comum.

Com certeza, V. Exas. conhecem a Filosofia do bem comum. Aquela que ensina ao políti-
co a arte de promover o bem humano, humanum bonum da vida civil, bonum, vitae civilis, o maior
de todos os bens terrenos, superior a qualquer outro a serviço da pessoa humana, assim definida, na
Summa Theologica, por Santo Tomás de Aquino: Persona significar id quod estpetfectissimum in
tota rationali natura - Aquilo que há de mais perfeito em toda a natureza racional.

Em sua Ética, o mesmo Santo, um dos maiores doutores da Igreja Católica, apresenta a
promoção do bem comum como o principal objetivo da Política, porque é o que existe de melhor
entre as cousas humanas: Finis Politicae est humanum bonum, id est optimum in rebus humanis.

Essencialmente humano é o bem comum. Por isso, nenhum homem pode ficar privado ou
separado dele. E cousa eticamente boa, nele está incluído, como elemento essencial, o máximo de
desenvolvimento possível hic a nunc da pessoa humana, das pessoas que constituem a multidão
unida para integrar o povo mediante relações não só de forças, mas também de justiça. Ele é mais
nobre (e quase chego a afirmar: mais divino) que o bem particular, o bem pessoal, e o bem de
qualquer grupo social, de qualquer associação de classes.

Sendo bem promovido, ele permite à pessoa concreta alcançar a mais alta medida possível
de independência real dentro da independência natural. A independência que deve ser assegurada
pelas garantias econômicas do trabalho e da propriedade, pelos direitos políticos, pelas virtudes
morais, e pela cultura do espírito.

Como membro de um dos três Poderes, o Deputado é autoridade, no mais exato sentido da
palavra, pois é homem de ação: auctor rerum, conforme a expressão de Cícero. E deve ter o encar-
go da promoção do bem comum, além de ter verdadeiramente a inteligência do bem comum. Tam-
bém deve saber que a primeira e principal maneira de servir ao bem comum temporal é ficar fiel
aos valores de verdade, de justiça e de amor que são a sua característica, segundo a lição de
Jacques Maritain no seu livro Humanismo Integral. E o que o povo sempre esperou de nós, seus
representantes.

Notáveis pelo sensível espírito público, pelo grande valor pessoal, pela robusta inteligên-
cia e pelo extraordinário cabedal de cultura, muitos de V. Exas. (deixem-me passar as palavras) têm
sido subservientes ao Poder Executivo que nomeia e que promove, que demite e que transfere, que
remove e que paga, que suborna e que persegue.

Dir-se-ia que alguns têm medo do arbítrio e dos baixos golpes de força daqueles que
exercem mal os cargos do Executivo. Ou, então, se consideram cativos deles à vista de nomeações
e promoções de parentes e de afilhados ou porque conseguiram deles uma pequena ponte, um
modesto prédio escolar, um posto de higiene mal equipado, alguns quilômetros de estrada asfalta-
da, um precário abastecimento de água potável à sede do município e outras bagatelas e ninharias.

No decorrer desta legislatura cujo período está terminando, fomos testemunhas de um
triste acontecimento neste Plenário, quando o nosso colega Deputado Tubal Vilela desoladoramente
declarou que não havia levado qualquer benefício para o Triângulo Mineiro porque não sabe adular
o Sr. Governador.
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Essa censurável subserviência faz que alguns deputados coloquem a nossa Assembléia
Legislativa numa humilhante dependência do Poder Executivo. Não são poucos aqueles que têm
como glória (vã glória), como brilhante condecoração (de ouropel) o título de deputado do gover-
no, quando nunca deveriam desprezar a glória de serem representantes do povo que os elegeu.

Entre nós, já atingiu proporções assustadoras a troca de favores como base do equilíbrio
entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo.

Está deformado o nosso sistema de governo. De tal maneira deformado, que o governador
do Estado ou o presidente da República compra o apoio dos deputados com sinecuras e prebendas
e outros favores que vão permitir eleições e reeleições de candidatos prediletos e favoritos.

Se a Poderes distintos são atribuídas atividades diferentes, infelizmente não parece que a
nossa Assembléia é um dos Poderes do Estado. Pois, subordinada ao Executivo, a Maioria vive
dizendo amén ao Governador, oportuna e inoportunamente, numa quase renúncia à sua dignidade,
num quase desprezo à soberania desta Casa.

As capitulações de muitos deputados diante das seduções, das imposições e das pressões
do Palácio da Liberdade têm feito que o Poder Executivo ultrapasse os limites da sua competência,
deixe de cumprir os seus deveres e passe por cima das raias fixadas pela lei.

Os objetivos do Estado Moderno estão passando por uma transformação quase revolucionária.
O espírito revolucionário é uma necessidade da nossa época.
Do professor E. Carr, da Universidade de Londres, esta observação:

Despedindo-se de nós porque irá enobrecer a Câmara dos Deputados, queremos que fique
certo da nossa amizade, da nossa estima e do nosso apreço.

Por várias vezes, em palavras simples e modestas, dissemos, neste Plenário, o que V. Exa.
acaba de dizer. E ao descermos da Tribuna, diversos deputados nos falavaw

Pensamos como você pensa, mas se formos dizer o que pensamos, estaremos perdidos
porque o Governador mudará o comando do destacamento policial em nossos municípi-
os, não atenderá mais os nossos pedidos, os nossos candidatos a empregos públicos não
serão nomeados, e fará absurdos para que sejamos derrotados nas próximas eleições.
Este, o quadro de nossa situação.

O Sr Paulo Campos: Ouvi atentamente todo o discurso de V. Exa. e, sinceramente, devo
declarar que ele ficará pelo que encerra, sobretudo pelos grandes ensinamentos de filosofia política.
Louvo a perfeição da radiografia de nossa época, cuja característica principal é de verdadeira crise
de funcionamento das instituições pelos desvios do Poder, pela defesa de interesses ilegítimos, pela
incompetência dos homens públicos, pela ausência de moralidade pública e privada e pela subser-
viência dos políticos.

O SR. PADRE VIDIGAL: Muito agradecido lhes sou, nobres Deputados Hernani Maia e
Paulo Campos, pelos elogios com que ambos coroaram o meu discurso que, agora, vou terminar.

*
Os problemas políticos, sociais e econômicos de depois da guerra deverão ser estudados
não com a idéia da estabilizar; mas de revolucionar

Entre os deputados, raros são aqueles quê têm a coragem de aconselhar ao Sr. Governador
a necessidade de tomar outro rumo na administração da cousa pública, de criticá-lo, de discordar
das suas imprudências e das suas falhas no exercício do cargo que lhe foi confiado.

Sr. Presidente e Srs. Deputados!

Conforme a advertência de Jacques Maritain, os representantes do povo-devem estar pron-
tos a incorrer na impopularidade se a sua consciência assim o exigir. Penso que, se a consciência
de cada um o exigir, devemos correr o risco de sermos perseguidos pelo Governador, censurando os
seus erros, discordando de suas atitudes que o bom senso condena. Devemos estar prontos para a
luta contra essa ignominiosa tradição que faz, de muitos deputados, serviçais do Governador do
Estado, que, com incrível superioridade, os olha de cima para baixo. E não de igual para igual,
como é de seu dever.

Ainda que incorramos na antipatia ou na hostilidade do Governador, devemos fazer tudo
ao nosso alcance a fim de ser mantido a total independência do Poder que representamos.

O Sr Hernâni Maia: Antes de V. Exa. terminar o seu discurso, julgo de meu dever registrar
minha grande satisfação por haver assistido esta última aula que a sua inteligência e a sua cultura
estão ministrando a todos desta Assembléia Legislativa.

Com sinceridade, V. Exa radiografou bem o governo de Minas e fez uma análise perfeita
de nossa posição nesta Casa. Por isso, merece os nossos aplausos e a nossa gratidão.

Sr. Presidente e Srs. Deputados!

Belíssima, na teoria, aquela distinção que caracteriza os três Poderes que são os
desmembramentos constitucionais da autoridade civil: o Legislativo é irrepreensível; o Executivo,
irresistível; e o Judiciário, inapelável.

Despedindo-me da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (à qual estarei sem-
pre ligado pela saudade que é a memória do coração), faço votos para que, no futuro, ela seja
mesmo irrepreensível, situando-se num plano elevado, inacessível às imposições, às seduções ou às
corrupções de qualquer outro poder, por mais absoluto que ele seja.

Tenho dito.
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No dia da posse de Deputado Federal, Padre Vidigal foi recebido no Salão Nobre do Palácio do Catete, junto com mais de
duzentos outros colegas, pelo Presidente da República, Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, que, na fotografia, é visto
quando o cumprimentava, sob os olhos atentos de Etelvino Lins, de Pernambuco, e de Pires Ferreira, do Piauí.
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O Govenador Juscelino Kubitschek discursa depois do almoço que lhe foi oferecido na Fazenda Sant'Ana pelo presidente
do diretório municipal do PSD, Sr. Gustavo Lage. A sua esquerda estão D. Maria Ribeiro Pena, esposa do Deputado Ribeiro
Pena, e o Sr. Antônio Martins Guerra, Prefeito Municipal de Nova Era. À sua esquerda, o Dr. Waldir, Chefe de Gabinete do
Sr. Secretário do Interior, e Dr. Joseph Hein, Superintendente da Belgo-Mineira, em Monlevade.
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E) grande predio escolar que a Associação riu Laridadu au Jou ronti uiu ni '.'o\'1 Eia pi1a ajUdai o gO\ ei no iiitfleiiu a
resolver o problema do ensino no município. Há mais de vinte anos ele é sede da Escola Estadual "Augusta Maciel
Vidigal". As solenidades da inauguração deste prédio foram presididas pelo Governador Juscelino Kubitschek.

Fui Nova Era-MG, antes da bênção da Igreja Católica, ao prédio do Grupo Escolar Augusta Maciel Vidigal", oficiada pelo
proco Padre Ilídio Hemétrio Quintão, o Governador Juscelino Kubitschek e outros paraninfos da solenidade, no pátio,
uivem do Deputado Padre Vidigal a exposição do seu plano de construção de outros prédios escolares na vasta área

reservada para eles. Vê-se, à esquerda da fotografia, o Sr. Alírio Martins da Costa, que chefiou as construções de quase
todas as obras públicas da Associação de Caridade São José, realizadas à custa dos substânciais recursos financeiros
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Em Noa Era-MG, quando I  esteve peLi nda vez, o Governador JuscelinH kub t hek preferiu andar no meio do povo.
Na fotografia, é visto com o Prefeito Municipal Antônio Martins Guerra, com o autor deste livro, o Cel. Afonso Heliodoro,
o Secretário Ribeiro Pena, o Farmacêutico Francisco Letro (Prefeito do município de Antônio Dias), o Deputado João de
Almeida e, na extremidade, o Engenheiro Paulo Gonzaga, diretor da Belgo-Mineira.
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01 u JIlJo um guo 01 io do ürLipo EcuLii \ugLita taLIO \ idigul , na cidade
de Nova Era-MG, o Governador Juscelino Kubitschek lançou a pedra fundamental do novo Hospital São José. Nessa
ocasião, pediu que falasse em seu nome o Secretário Ribeiro Pena, que aparece iniciando o seu discurso.

Durante sua segunda visita a Nova Era-MG, o úoernador JusLeinu kubikhek, depois do alrinu o, oLuta a C\pOsi()

que o competente Engenheiro Alderico de Paula Rodrigues fez sobre a urgente necessidade de ser construída a estrada
pavimentada ligando Ipatinga e Acesita a João Monlevade. Assistiram a essa importante exposição o Sr. Secretário
Ribeiro Pena, o Dr. Paulo Gonzaga (da Belgo-Mineira), o empresário Dr. José Moreira Martins da Costa, o Dr. José Braz
Ventura, diretor da Acesita, e mais algumas pessoas.
Esse acontecimento deu origem à rodovia asfaltada que, passando por Nova Era, ligou o Vale do Aço a Belo Horizonte.
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José Queiroz, Prefeito municipal de Guaraciaba-MG, e o Sr Marinho Thomasi, fazendeiro no município de Santa Maria de
Itabira, acompanhado do Dr. Francisco Santana.
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Um dos últimos retratos de Juscelino Kuhitschek com Padre Vidigal, sU amigo de todas as horas assim de perto como de longe.



Meu Caro Pe. Vtdil:

Dentre os adversários políticos de Juscelino Kubitschek havia alguns que procediam como
se fossem rancorosos inimigos dele. Durante o meu tempo de Deputado Estadual, na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais se destacava Mílton Sales, o mais exaltado, que chefiava um pequeno
bando de assaltantes ao patrimônio das virtudes políticas do Governador.

Eles não perdiam oportunidades para a desfiguração da imagem de Juscelino.
Pensavam que, difamando-o e injuriando-o, ficavam famosos como grandes oradores. E

que suas agressivas, ácidas e violentas palavras exprimiam o estado d'alma de grande parte do povo
mineiro.

Saber injuriar é saber viver parecia ser o lema de alguns udenistas que davam a triste
impressão de que os seus livros prediletos de cabeceira e de sovaco eram o Tratado da Calúnia, de
Teocritus de Siracusa, cuja inteligência brilhou no terceiro século antes de Cristo; o Diatribes, de
Zenon de Eléa, nascido quinhentos e quatro anos antes de Cristo; e o Traité des Injures impresso
chez Prault, em Paris no ano de 1775.

A injúria era seu pão quotidiano.

A ninguém importa morrer se não morre infamado. Porque a morte acaba os dias, e a
infâmia eterniza as ignomínias. Esta a razão por que sempre tive como certo este meu ponto de
vista: mais culpado é o maldizente que injúria e infama do que o homicida que mata.

Quantos merecimentos eles apagaram e quantas boas famas escureceram com uma só
palavra? E quantos danos ocasionaram num só momento?

Devotados à maledicência, eles tinham inesgotável estoque de injúrias que lhes permitia
o esbanjamento e o desperdício de insultos gritados, sem rodeios. Conheciam e exercitavam muitas
calúnias que eram falsas acusações de erros e de crimes não praticados, objetivando impedir que
Juscelino triunfasse na promoção do bem comum. E apresentavam-se em público como diplomados
por alguma Escola de Injuriologia, exibindo opulentos cabedais formados pelas mais atrevidas e
aviltantes mentiras armazenadas na memória de cada um.

Como injuriavam cruelmente, as suas injúrias passaram a ser ultrajes. Se elas fossem trivi-
ais, não causariam qualquer prejuízo à boa fama da vítima que haveria de considerá-las como
brincadeira de mau gosto que os franceses avaliavam por badinages. Brincadeira tolerada com
notável paciência com elevada superioridade de espírito.

Para eles e mais alguns outros udenistas, injuriar era uma das mais aplaudidas retóricas de
todos os séculos. Somente os que diziam mal de alguém é que gozavam da fama de falar bem, como
excelentes e aplaudidos oradores. Eram feras que estraçalhavam quem lhes fosse contrário.
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Capítulo 19

JUSCELINO

1

SUA MELHOR APOLOGIA

Raramente tenho recebido jornais do brasil. T

porém, por acaso li o Correio da Manh e nele encontrei r,

resposta que voc4 deu a urna alta autoridade eoleststt r'r no

Brasil. 19 um documento que o engrandece e que o mantn :io

linha invarivel de sua conduta correta e honesta.
Desde que assumi posiço de liderança na política

de Minas e depois na pol(tica nacional, venho acompanhando

o desdobramento de sua atividade e a Impressão que ficou no

meu espfrito foi da mais profunda adminaço pelo dessontro,

lealdade e altura de suas atitudes.

No recebi o seu apoio apenas na hora da exlto-
çao e do triunfo. Na hora da adversidade poucas vozes tiveram

a bravura da sua para defender o amigo perseguido.

O meu apreço e amizade por voc^e cresce'ada dia e
aqui de longe, apreciando a nobreza de sua deciso, formulo

votos pela sua felicidade e de D. Rute, augurando-lhe novos

triunfos na sua vida piblica, certo de que Deus abengoará o

seu lar.

Recebam o afetuoso abraço do	
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Se Juscelino, sempre calado, não lhes respondia os insultos era porque o Silêncio nunca
deixou de ser remédio a muitos males. Esta lição é de loannes Stobes, o Estobeu OU O Estobense
que nasceu em Stobi, pequena cidade da Macedônia, hoje Stibi, e viveu entre os anos 450 e 500depois de Jesus Cristo. Foi o apreciado autor do Anthologicon (Florilegium), uma espécie de enci-
clopédia em que o autor deixou precioso compêndio de passagens de escritores antigos sobre a
Moral, traduzidas do Grego para o Latim por Hug. Grotius, em 1623. Neste Florilegium foi que euli: Multis hominibus, pharinacum maloriíiii est taciturni.

É verdade: nas tormentas das injúrias o mais tranqüilo e seguro porto é o silêncio, que põe
fim às mais procelosas contendas.

As respostas quase sempre exasperam os ânimos porque ninguém pode bem desafrontar
se, sem infamar quem o. afrontou. A justificação dos inocentes é a condenação dos acusados. E mais
se acredita a virtude não respondendo, do que manifestando a própria inocência, com prejuízo da
fama alheia.

Marco Vigério afirmou que esta foi a razão do perpétuo silêncio de Jesus nas gritarias do
povo, nas juntas dos Tribunais e nas infernais conspirações da Sinagoga: Jesus autem tacebat, quia
sine eorum infamia respondere non poterat. Se ele respondesse à altura, Anás ficaria mais indigna-
do; Caifás, mais raivoso; Pilatos, mais enraivecido; e Herodes, mais assanhado.

O modesto silêncio de Jesus Cristo foi a melhor apologia da sua inocência. Com o silêncio
de Juscelino, aconteceu o mesmo.

Muitos udenistas mineiros cultivavam, com carinho, a mania de injuriar Juscelino com
impiedosa mordacidade e com os sarcasmos mais infames.

Se o palavrão, por si mesmo, ofendia, a maneira ou o tom, com que ele era pronunciado,
ofendia muito mais. De Paul Valery esta observação que consta no seu livro L'Idèe Fixe: Lefaçon
de parler on dit plus ce qu 'on dit.

Sempre encontrados em estado de epigrama ou de sátira contra Juscelino, revelando bai-
xeza de espírito e vileza e pouquidade de inteligência, perdiam o precioso tempo em desfigurar a
imagem dele. Não dispunham de talento para a criação de injúrias ditas com bom humor ou mur-
muradas com certa graça.

AÇÃO POLÍTICA

Em sua Histoire de Ia Democratie Athéniense, A. Filon faia da chuva de impropérios
gaiatos e libertinos desabada sobre o maior dos gregos do seu século que entrou na História engran-
decido por Plutarco que lhe imortalizou o nome digno de ser lembrado.

Aspásia não era sua esposa porque não havia direito de conúbio entre Atenas e Mileto
onde ela nasceu. Bem considerada, tal limitação jurídica não era motivo de escândalo, em Atenas,
quando um homem, mesmo sendo do mais alto coturno, se unia, sem matrimônio legítimo, com
uma mulher que a lei não permitia ser tomada como esposa.

Aspásia era mulher belíssima, de educação apurada, bem-dotada de bons costumes, como
algumas outras daquela cidade da Jônia. Diferente das mulheres de Atenas, era vista com maus
olhos, com desconfiança e até com notória inveja pelas conterrâneas de seu adorado Péricles, se-
nhor de um poder absoluto, na sua república. Se ela não tivesse grandes qualidades de espírito e de
coração, não receberia as mais sinceras e calorosas homenagens de homens da mais alta categoria
política e intelectual como Sócrates, e Alcibíades, célebre General e homem de estado. Foi ela
quem inspirou os atenienses o bom gosto das artes e o aprimoramento da vida social. Atribui-se a
ela o imenso prestígio da eloqüência de Péricles.

Entretanto, não ficou livre do flagelo das línguas maledicentes daqueles que eram profis-
sionais de todas as injúrias. Louvada e aplaudida pela frente, quando participava de qualquer festa
ou reunião, ela sentia que, estando ausente, as línguas maldosas lhe vergastavam o bom nome que
possuía e a boa fama que havia conquistado. Na sua presença, a lisonja lhe encarecia as virtudes, a
inteligência e a beleza. Mas na sua ausência, os vergões da maledicência lhe deixavam marcas por
muitas partes do corpo escultural. Principalmente, no mais íntimo do seu espírito. Não lhe adianta-
va ficar longe de gente ruim dominada pela inveja, porque os seus ultrajes e as suas injúrias chega-
riam até ela com a mortal eficácia do seu veneno.

De Heráclito de Éfeso esta interessante observação: É mais fácil apagar um incêndio do
que eliminar os maus efeitos de qualquer injúria grave. E Platão explicava que uma pessoa grave-
mente injuriada, ultrajada por injúrias que o bom senso não admite, não tinha o direito de achar
ruim que, na sociedade ateniense, muitos rissem dela à custa de quem a insultava impunemente
com ultrajantes palavras injuriosas.

III

II	
NO ESTADO LIVRE, PENSAMENTOS E PALAVRAS LIVRES

A EFICÁCIA DO VENENO DAS INJÚRIAS

A injúria é um esporte velho como o mundo. Impressionante prestígio ela adquiriu entre
os gregos, desde os mais remotos tempos. No Antigo Testamento, ela aparece freqüentemente com
a violência e a grosseria não imaginadas pelos heróis da Ilíada e da Odisséia.

Sete séculos antes de Cristo, o poeta Arqufloco, Príncipe das Injúrias, natural de Paros,
escreveu terríveis versos contra Licambro, que lhe havia recusado uma de suas belas filhas em casa-
mento. Tais versos envolveram em suas picuinhas e maldades toda a família de sua desejada noiva.

O virtuoso Péricles não foi poupado de precipitadas injúrias do poeta cômico Cradinos. E
Aspásia, bonita mulher dele, cuja beleza física era inferior à beleza da sua cultura e à beleza de suas
notáveis virtudes, foi acusada de impudente concubina. Entretanto, ele, com suma superioridade,
nunca desceu ao nível das ferinas críticas e censuras recebidas com desdém.

Entre os romanos, o prezado leitor e eu sabemos que os mais violentos tiranos, bem ou
mal-humorados, suportavam os seus bufões encarregados de fazer rir o povo, com as suas piadas de
mau gosto. E toleravam, com incrível paciência, aqueles cômicos que, às vezes, se excediam nos
seus atrevimentos e nas injúrias ditas com certa graça.

Nas Vidas dos Doze Césares, Suetônico (C. Suetonius Tranquillus, magister epistolarum)
conta as maneiras como os Césares Imperadores reagiam diante das injúrias. Em uma das suas pági-
nas está escrito que Tibério revelava incrível paciência diante delas e dos versos satíricos que o expu-
nham ao ridículo e os seus familiares e fiéis amigos desinteressados como Luciio Longo e Nerva.
Pensando em voz alta, ele dizia para quem quisesse ouvir: Num Estado livre, o pensamento e a pala-
vra devem ser livres. Ele nunca puniu nem severamente censurou aqueles que o injuriavam. A propó-
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sito de Lucfiio Longo, quero informar ao prezado leitor que ele deu à sua amizade a Tibério uma
categoria excepcional: a categoria excelsa do desinteresse. Quando morreu, Tibério o homenageou
com funerais solenes, mandou que lhe fosse erguida, no Foro de Augusto, uma estátua para honrar a
memória do amigo exemplar que, para retribuir a sua amizade, nunca lhe pediu cousa alguma.

Escrevendo sobre Nero, o mesmo Suetônio afirma que ele mandava pagar à canalhada
de perturbadores da ordem pública o trabalho de infernar o repouso de sua mãe Agripina, gritan-
do-lhe, diante da casa, até altas horas da noite, as piores injúrias. E referindo-se à paciência com
que o Imperador sofria as sátiras injuriosas, mostrava repetidas provas de sua especial indulgên-
cia para com todos que através de versos e versinhos e de palavras violentas o maltratavam, o
feriam e o difamavam.

Na Vida de Vespasiano, Suetônio informa que este imperador declarava que não adiantava
injuriá-lo e os senadores porque qualquer cidadão tem o direito de responder a todas as injúrias.

Como acontecia com os gregos, os romanos também apreciavam as injúrias e, por elas, se
interessavam. Lamentavelmente, diante da liberdade de linguagem, os cidadãos de Roma não revela-
vam a bela serenidade que os gregos souberam conservar. Este o motivo por que Cícero declarava não
ser bastante independente nem corajoso para se apresentar em público, em determinados lugares, pois
ali encontraria adversários tarados e capazes dos piores excessos e dos maiores desatinos, ficando
exposto a insultos e a injúrias intoleráveis para um homem de sua categoria social, política e cultural.

Roma tinha as suas esquisitices como esta: quando a alguns de seus mais bravos generais,
vitoriosos nas guerras em que haviam lutado, lhes eram conferidas as Honras e as Glórias do Triun-
fo, a tradição exigia que as tropas comandadas pelos heróis festejados, formados para as homena-
gens programadas, os vaiassem e os cobrissem de sarcasmos aviltantes e de escárnios grosseiros.

Os gregos e os romanos sentiam-se pouco ou nada ofendidos com as palavras injuriosas
que eles escutavam, proferidas com liberdade.

IV

PASQUIM

No fim da Idade Média, havia em Roma um homem conhecido por sua língua solta, um
falastrão, linguareiro terrível. Alguns historiadores afirmam que ele era sapateiro. E outros, que era
alfaiate. Coitado de quem passasse por diante da porta de sua oficina, porque ele usava e abusava de
injúrias que, como luvas encomendadas sob medida, se ajustavam aos transeuntes, ao seu modo de
andar, à sua maneira de vestir, a cada hora e a todas as circunstâncias. Mestre nas astúcias verbais,
às vezes falava belas injúrias decentes. Porém, de sua boca, muitas vezes, saia uma enfiada de
obscenidades, um chapelet d'obscenités, conforme a expressão francesa.

Paschino era o seu nome que, os romanos, mais tarde, estenderam ao torso de uma
antiquíssima estátua de Hércules ou de Ajax em cujo pedestal poetas e outros escritores, adversá-
rios do governo dos Papas, afixavam epigramas e panfletos, conhecidos por pasquinadas. Lembro-
me de havê-la visto, bem perto do Palácio Orsini, quando por lá passei em 1938. E creio que ainda
existe ali até hoje, pois é um dos mais curiosos e interessantes monumentos históricos, lembrado no
mundo civilizado com o nome universal de Pasquim.
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Estátua desmembrada e carcomida, nela os críticos da corte papal pregavam suas
impiedosas sátiras. Preferido para as suas zombarias foi Adriano VI, Papa que reinou em 1522 e

1523. Sua Santidade quis que fosse atirada no Tibre a estátua de Pasquim, irritante pregoeiro de
todas as maledicências. Então, um seu amigo prudente e discreto lhe fez esta interessante obser-
vação: Se Pasquim fosse jogado às águas do rio com certeza se transformaria em rã efaria mais
barulho no Tibre do que no Paço, do que no Vaticano e em todas as suas dependências: a biblio-
teca, o museu, as galerias de artes, os tribunais, a Cúria... E, assim, o remédio, com que se queria
atalhar uma infâmia ou uma detração, seria causa de outras maiores. Pois querer obrigar a um
maldizente que cesse ou pare de falar mal dos outros é o mesmo que mandar ao fogo que não
queime e ao vento que não sopre.

* Desde o princípio do mundo se foram os homens apurando malignamente na arte de men-
tir ou de falsear a verdade. E muitos exercitaram esta arte com tão manhosa destreza que, com um
jeito da língua ou com uma palavra escrita com mais ou menos maldade, davam ao engano o peso
de uma sólida verdade. Nesse caso, a língua de quem injuria ou a mão de quem escreve funciona
como balança que faz o seu ouvinte ou o seu leitor inclinar-se para o lado que ela desejar. Com  um
jeito de mão, a balança inclina-se para o lado que se quer. E com um jeito da língua ou da mão que
escreve se dá peso a uma mentira ou a uma brincadeira. Pois uma mesma palavra pronunciada com
mais ou menos eficácia, ou escrita com maior ou menor ênfase, acrescenta ou diminui o peso da
matéria sobre que se fala ou escreve. E este artifício é capaz de fazer que a vontade se incline para
qualquer parte desejada, mesmo com o sacrifício da verdade.

Ia-me passando dizê-lo: às injúrias publicadas por Pasquim se opunham outras publicadas
por Marfório. Nessa troca de "cortesias" e "gentilezas", durante mais de três séculos, nasceu e
cresceu a História Anedótica de Roma. Em todo esse tempo, como exemplo, cito esta pasquinada
em que ficou envolvido o Papa Sisto Quinto (Felix Peretti nascido em 1521, governou a Igreja
entre 1585-1590). Eleito sucessor de Gregório XII pelos cardeais que o julgavam moribundo por
andar curvado e apoiado sobre muletas, conta-se que assim que se viu papa ergueu-se subitamen-
te, atirou fora e longe as muletas e entoou um Te Deum com voz bem alta que fez tremer os vidros
da sala. Esta anedota, provavelmente apócrifa, dá idéia da energia e da firmeza do novo Pontífice
que, com impressionante trabalho, promoveu a reforma das ordens religiosas e mandou construir
a cúpula da monumental Basílica de São Pedro. De origem modesta, foi porqueiro ( encarregado
de cuidar dos porcos de que seu pai era proprietário). Fugiu de casa para o Convento dos
Franciscanos, a fim de aprender a ler e a escrever. A datar de 1551 ele adquiriu boa fama de
grande pregador nos púlpitos romanos. Foi professor de Direito Canônico em Rimini e depois
em Siene. Em Veneza, ocupou o cargo de Grande Inquisidor. E, na Espanha, Consultor do Santo
Ofício. Os zelantis, homens interessados em uma reforma da Igreja, se encontraram, por várias
vezes, na sua cela. Entre eles estavam Inácio de Loiola, Carlos Borromeu e Filipe Nery. No
governo da Santa Sé, foi de extremado rigor. Livrou o Estado Eclesiástico de vagabundos e de
picaretas que o infestavam. Embelezou Roma de monumentos magníficos e úteis. Reorganizou
totalmente a administração pública.

Só foi criticado quando mandou vir para Roma a sua irmã, até então simples e humilde
lavadeira, e lhe deu um palácio para morar. No outro dia, a estátua de Pasquim apareceu vestida
com uma camisa suja. Então Marfório perguntou ao compadre o motivo daquela negligência. No
dia seguinte, Pasquim respondeu: É porque a minha lavadeira, agora, é princesa, mora em boni-
topalácio.
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1

FESTEJANDO OS FUNERAIS DA BOA FAMA

Na segunda metade do século XIX, os políticos ingleses já haviam experimentado a inu-
tilidade absoluta de se defenderem contra as injúrias e outras meledicências porque, se conseguiam
esmagá-las, haveriam de ressurgir, noutro dia, mais ampliadas, mais violentas e mais atrevidas doque nunca.

Na verdade, pestífero veneno é o de uma língua maldita. Pois muitos merecimentos apagacom uma só palavra. Muitas famas escurece apenas com uma sílaba. Muitos danos ocasiona numsó momento. E é capaz de estender seu implacável furor até além da morte, festejando alegremente
as exéquias e o funeral de boas reputações que ela impiedosamente destruiu.

Vítima das injúrias mais obscenas, das agressões mais sórdidas e das mais terríveis difa-
mações, Rui Barbosa, em uma de suas páginas de fogo, lavrou este juízo correto, corretíssimo:

Na política brasileira avulta, há muito tempo, a insigne classe dos insultadores cuja fun-
ção política se reduz, exclusivamente, ao ofício de insultar
São os magarefes de certa espécie de açougue, onde se corta, na honra das almas inde-
pendentes, na fama dos homens responsáveis, no merecimento dos espíritos úteis, nos
serviços dos cidadãos, o bife sangrento para o estômago voraz da democracia feroz.
Essa divindade alucinada, antípoda da democracia liberal e culta, disciplinada e huma-
na, progressista e capaz, vive deglutindo, majestosamente, a carniça que lhe chacina asua matilha de hienas.
O furor difamatório, a vesânia vituperativa, a protérvia de enxovalhar os adversários
mais limpos com os aleives mais torpes constituem a sua eloqüência, a sua probidade, oseu patriotismo

A INVEJA

Antes de começar a falar sobre as notáveis e excelsas virtudes de Juscelino, devo lembrar
ao prezado leitor que a imagem delas foi desfigurada tanto quanto a imagem dele foi horrivelmente
e barbaramente deformada por seus adversários políticos.

Tais adversários nunca lhe perdoaram aquela simpatia, aquela humildade, aquelas boas
maneiras, aquela inteligência, aquela simplicidade, aquela alegria de viver tão comunicativa, aque-
la bondade, aquele charme que sabia conquistar o coração do povo.

Permito-me iniciar o trabalho de estatuá-lo neste livro:

1°) Com aquelas palavras do famoso orador jesuíta Padre Antônio Vieira, pronunciadas no
Sermão da Primeira Sexta-Feira, pregado na Capela Real, em Lisboa, no ano de 1649:

Sabeis por que vos querem mal vossos inimigos? Ordinariamente é porque vêem em vós
algum bem que eles quiseram ter e lhes falta. A quem não tem bens, ninguém lhe quer mal.

Ter inimigos parece um gênero de desgraça; mas não os ter é indício certo de outro maior
Não ter inimigos tem-se por felicidade: mas é uma tal felicidade, que é melhor a desgraça
de os ter, que a ventura de não os ter Pode haver maior desgraça que não ter um homem
bem algum digno de inveja?

2°) Com aquelas outras palavras do mesmo orador sacro no Sermão do Sábado antes do
Domingo de Ramos, pregado na Igreja de Nossa Senhora do Desterro, na Bahia, em 1634:

VI

NAS TEMPESTADES DE INJÚRIAS IMITAR O PEIXE VIVO

Por amor à verdade foi que já afirmei e volto a afirmar que Juscelino Kubitschek sabia que
podem os homens amansar as feras, mas dificilmente conseguem domar as línguas.

Sua notável sabedoria lhe recomendava, com acerto, que, nas piores tormentas da maledi-
cência, nas mais violentas tempestades de todas as injúrias, escolhesse o silêncio como porto maistranqüilo e mais seguro.

Em tais circunstâncias, procurava imitar os peixes.
Os peixes são mudos.
Altera-se o mar. Incha-se. Bate as praias. Sai de seus limites naturais. Fervem as águas.Erguem-se as ondas, roncando furiosamente. Aos peixes não interessa nada disso. Nas águas, todosnadam com liberdade, movimentando-se pacificamente E, enquanto o mar está bramindo, elessaltam, nadam, folgam e, agitando as barbatanas, zombam das bravatas desse furioso elemento.
Por prudência e habilidade é que Juscelino fazia o que os peixes fazem por natureza.

De seu sábio e abençoado silêncio, ele esperava que nascesse a paz de espírito entre os políticos
mineiros. E, desta paz, a união dos homens de boa vontade para o trabalho em comum a serviço dapromoção do verdadeiro desenvolvimento e do real crescimento econômico do Brasil.
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Nos tribunais, ou públicos ou particulares, onde a inveja preside, as virtudes são pecados,
os merecimentos são culpas as boas obras ou as boas qualidades são crimes
No juízo dos invejosos, as excelentes qualidade são delitos.
Os invejosos mais sentem os bens alheios e suas glórias que os males e tormentos próprios.

30) E com aquelas outras do Sermão de Santo Antônio, que não foi pregado, em Roma, na
Igreja dos Portugueses, porque o autor ficou enfermo:

São tão incapazes os olhos do invejoso de ver luzir que se o invejoso fosse ao céu, logo
havia de ficar totalmente cego; porque a luz da glória e bem-aventurança do próximo o
havia de cegar

notável habilidade e astúcia usa a inveja para desluzir e escurecer as boas obras e para
lhes envenenar a mesma bondade. E qual vos parece que será esta habilidade e astúcia?
E que nunca olha para toda a obra boa de claro em claro, assim como é em si mesma,
senão que sempre a procura tomar por um lado; e por aquela parte ou ponta donde menos
claramente se descobre a sua bondade, para ter em que morder e que arguir
Aquilo mesmo que vendo-se todo e como é não se pode amaldiçoar, só por algum lado
pode ser capaz de maldição. E este é o ditame e a astúcia da inveja. Olha para as cousas
grandes de modo que se não vejam todas, senão alguma parte e essa menos luzida; e
desta sorte não há obra boa tão boa que por malvista não possa ser maldita.
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VIII

ENFRENTANDO OS MASCATEADORES DE BISBILHOTICES

Juscelino nasceu para as alturas. Cresceu e subiu. E alcançou a mais elevada posição na
República e o mais invejável lugar no coração do povo brasileiro.

Filho de uma família modesta, soube criar, pelo trabalho, que excedia horários, pelo estu-
do e pela inteligência, um grande nome, que é motivo de orgulho para o Brasil inteiro.

Vivendo a vida com dignidade serena e generosa fraternidade, foi particularmente querido
por sua afabilidade que se abria como as portas sem fecho, ao menor contato.

A sua fisionomia sempre revelou uma extraordinária tranqüilidade de espírito.

Provocando e autorizando todas as simpatias, assim no Brasil como nos confins da Terra,
ele se fez conhecido e estimado, aplaudido e louvado por todos os homens de bem.

A bondade foi a mais bela jóia de sua grande alma. Desde o princípio da vida, viveu nele
como um batismo, uma bênção, um patrimônio.

Raros sentiram, como ele, que a vida nos foi emprestada por Deus para o serviço do bem,
para a felicidade dos outros.

Porque era bom, fez muitos amigos. Muitos, mesmo. Sinceros amigos de perto e de longe,
no verão e no inverno, na bonança e na tempestade. Haja vista a impressionante apoteose do seu
sepultamento, na Capital da Esperança, de que ele foi fundador. De Aristóteles aprendera que aamizade prima sobre todos os bens.

Se teve "amigos" de outro tipo, não dependeu dele. Apontados a dedo, há os que degrada-
ram a amizade da sua nobreza e, com baixezas, lhe tiraram a majestade. Foram amigos fingidos.
Amigos por conveniência. Como a prosperidade foi o imã que os atraiu, o infortúnio foi a pedra-de-
cevar mais fiel para distingui-los.

Eliano nos conta que as andorinhas, no tempo alegre do verão, nos visitam, já pelas portas,
já pelas janelas, cantando e alegrando-se todas. Mas, chegando o tempo frio do inverno, nos deixam
às ruins noites e aos péssimos dias. Alguns amigos são como as andorinhas! Outros são como a
sombra, que somente acompanha o sol enquanto este com luzimentos brilha. Mas, quando das
riquezas de seus raios o vê totalmente despojado, logo o desampara. Enquanto dura a magnífica
claridade, é a sombra companheira inseparável, assiste aos lados, precede, segue. Mas, no escuro,desaparece.

De uma simplicidade encantadora, sua maneira de viver era tão simples que lhe ampliou
as ressonâncias do nome e, para ele, conquistou uma triunfante popularidade, que os medíocres
sempre invejaram.

A mediocridade tem a paixão do nivelamento. Passa o mesmo cutelo sobre todas as cabe-
ças, ao mesmo nível. Se uma cabeça se eleva, logo é cortada. Só há uma lei no código da mediocri-
dade, lei que não admite exceções: é a proibição de sobressair.

artificial. Tinha horror ao convencional. Em sua pessoa não existia cousa alguma de postiço, de

Individualidade rica de surpresas e de cambiantes, sempre se apresentou, diante dos olhos
de todos os seus contemporâneos, em linhas normais, vertical no porte, expressivo no olhar, decisi-
vo nos gestos e nos atos.

AÇÃO POLÍTICA

Seguro de seus méritos, nunca invejou os méritos alheios. Com sua extraordinária forta-
leza de caráter, que nunca admitiu derrotas, sem roncar bravuras, com a pertinácia de uma vonta-
de bem orientada e firme, nas batalhas mais duvidosas sempre entrou contando como certas
todas as vitórias.

Sabia que todos os arrojos dos homens serão felizes se os governar o uso da razão e da lei.

Católico, vivia em estado permanente de oração, porque somente cuidou de amar o próxi-
mo e de bem servir ao povo e à sua Pátria.

Quando escrevo estas linhas me chegam à memória aquelas palavras de São Boaventura:
Não se cessa de orar se não se cessa de fazer o bem. Ora-se melhor pelo coração e pelas boas obras
do que pela boca - Non desinit unquam orare qui non desinit benefacere; plus enim orare corde et
opere quam ore. Chegam-me, aquelas outras de Santo Agostinho: As boas obras são saltérios que
cantam a glória de Deus - Quicum que manibus operatur opera bona psallit Deo.

Dentre suas numerosas e grandes obras, sobressai Brasília que já abriu o seu seio, como
um sacrário, para receber o seu corpo e conservá-lo até o fim dos tempos. Brasília que, na feliz
expressão do Eminentíssimo Cardeal de Vasconcelios Motta, fez o Brasil tomar posse do que é seu
e ter o seu verdadeiro centro de gravidade, trampolim mágico para a integração da Amazônia na
vida nacional, metrópole universitária da civilização cristã, da democracia cristã, da justiça soci-
al cristã, da fraternidade cristã, da paz cristã.

Médico, enobreceu as atividades profissionais de sua classe. Acertou no diagnóstico e na
terapêutica dos males da nacionalidade. Descobriu a etiologia da enfermidade do Brasil, ou seja,
ectopia do coração, isto é, cardioptose ou deslocamento do coração para baixo. Deliberou realizar
a cardianastrqfia ou transposição do coração para seu lugar ideológico normal. E resolveu de vez
transplantar da beira-mar para o Mediterrâneo do País a sua Metrópole, que é o coração da sua
economia vital. Estas palavras são do citado Cardeal.

Inteligência criadora em que as idéias afloravam com o mesmo vigor matinal dos germes
predestinados à beleza, foi orador incomparável.

Ourives da prosa, vivia cinzelando em jóias literárias os seus pensamentos, as suas idéias.
Quando a eloqüência de sua retórica empolgava o povo nos comícios eleitorais, instalava

o pânico nos arraiais de seus adversários.
Na grandeza olímpica de sua inflamada oratória, levou a todos os Estados de nossa Fede-

ração uma mensagem de confiança no futuro de nossa Nação, apresentando um plano de metas de
desenvolvimento que ele executou, fazendo o Brasil ser admirado e respeitado em todas as nações
civilizadas.

Político, nos quadros da vida brasileira, a sua figura se avultou como expressão de tudo
aquilo que melhor define e caracteriza a capacidade vitoriosa do êxito, entre nós.

Nunca foi astuto, que a astúcia é defeito de má classe, filha da desconfiança sistemática
nos outros, e a sua moral é de poucos quilates.

A política foi, para ele, a ciência e a arte de promover o bem comum durável, o bem
humano da comunidade em todos os setores, assim na ordem do verdadeiro desenvolvimento como
na ordem do crescimento econômico do Brasil.

Subindo as escadas do Poder, nunca se encheu de soberba nem se desvaneceu de jactân-
cias. Não cuidou de parecer o melhor de todos só porque estava acima de todos. Não foi arrogante,
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diante do povo, fonte dos mais importantes mandatos, que lhe foram confiados. Antes de tudo e
sobretudo, foi servidor do povo. Extraordinário servidor do povo, que ensinou como poucos aquilo
que sentiu como raros: o verdadeiro e sincero amor ao Brasil. Eis por que qualquer olhar se deslum-
bra nos aspectos de seu passado de homem público.

Na governadoria de Minas e na Presidência da República, a favor do bem-estar do povo,
fez o possível e o impossível. Tentou operar milagres. E operou alguns. Não permitia que o descan-
so lhe fechasse as pálpebras antes de concluída a tarefa quotidiana.

Na Suprema Magistratura da Nação, enfrentou uma oposição de mascateadores de bisbi -
lhotices, de injustos agressores e de profissionais de todos os impropérios, que doestaram suas
notáveis e egrégias qualidades, vilipendiaram os seus talentos, caluniaram as suas intenções, es-
queceram as suas obras e aleivosamente, lhe imputaram culpas. Com  seus caninos afiados, morde-
ram sua honra pessoal e até a honra do seu lar. Nisto consistia a sabedoria deles, já condenada pelo
Papa São Gregório: Mostrar que são verdadeiras as cousas falsas e demonstrar como falsas as
cousas verdadeiras - Quae falsa sunt, vera ostendere; quae vera sunt, falsa deinonstrare.

Não passava recibo dessas vilanias. Ria delas como se fossem bobagens de políticos
frustrados e ressentidos que sabiam lhes ser impossível a entrada no coração da maioria do povo
brasileiro, e mais impossível conquistar o Poder Executivo da República, por meios lícitos e
democráticos.

Mentiram muito seus impiedosos adversários que sempre encontraram prazer em falar
mal dele e desfigurar suas melhores ações. E muitas das suas mentiras foram acreditadas pelos que
desejavam que elas fossem verdades. Quem odeia está sempre disposto a acreditar o pior. Por isso,
entre 1964 e 1966, lhe foram' impostas as maiores humilhações.

Não valeram coisa alguma as dezenas de esquisitos processos movidos contra ele. Não foi
apurada qualquer falta grave que o desabonasse ou que confirmasse as calúnias e as infâmias de que
ele foi vítima inocente de pérfidos acusadores.

O que ficou provado é que não tinha contas a ajustar com quem quer que fosse ou com
quem quer que seja. Se as tivesse, seriam cobradas, sem dó, sem piedade. Pois a covardia de uns
estava ansiosa, como a cólera de outros, por vê-lo na cadeia, réu de culpas imperdoáveis. O que
ficou provado é que ele era réu sem crime. E se criminoso ele era, devia ser porque tinha menos
defeitos e mais qualidades e virtudes que os seus detratores, porque amou e serviu à sua Pátria mais
que todos os seus perseguidores, porque havia mais patriotismo na ponta de seu mindinho do que
no corpo inteiro de cada um deles.

Bom cristão, Juscelino passou a esponja nas injúrias, nas amarguras sofridas. Perdoou a
todos. Não julgou nenhum de seus difamadores.

Lamartine, que ele lia, em Diamantina, nos dias de sua adolescência, advertia: Avantd'être
glorijié ilfaut être supplicié; c 'est la loi des grands hommes.

Assim como as estrelas luzem mais, quando a noite mais obscurece, assim sua boa fama
de excelente administrador da cousa pública e de precursor e principal autor de nossa independên-
cia econômica resplandecia mais vigorosa entre as nuvens das maldades e das calúnias, quando
elas pretendiam eclipsá-la.
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Juscelino! Vivo ele continua entre nós. E viverá, nas obras imperecíveis, realizadas por seu
incontestável amor ao Brasil. E o futuro não o condenará ao esquecimento: Vivet et  nulio tenebrjs
damnabitur aevo, como dizia Lucano. E revivo nós haveremos de senti-lo a cada instante.

Romain Roland tinha razão quando afirmou: Ii y a des morts qui sontplus vivants que
les vivants.

Ix

HABENT ENIM OPERA SUAM LIGUAM HABENT SUAM FACUNDIAM
ETIAM TACENTE LÍNGUA LOQUENTIS

A melhor apologia de um político está nas obras que ele realiza objetivando a promoção
do bem comum durável. Sobretudo, objetivando a valorização do homem, que é o agente do pro-
gresso, o promotor do verdadeiro desenvolvimento e do real crescimento econômico de uma nação.

Do cartaginês Cipriano este conceito: Também as obras têm sua língua e tanta facundia no
dizer que falam ainda quando está calado ou morto o seu autor - Habent enim opera suam linguam,
habent suam facundiam, etiam tacente lingua loquentis.

Entre os bons políticos que já ocuparam os mais altos lugares na História do Brasil, não sei
se há quem possa competir com Juscelino Kubitschek.

Como ele, poucos engrandeceram a sua pátria e fizeram que ela se impusesse à admiração
dos povos mais cultos, civilizados e desenvolvidos.

Nobilitando-se pelo trabalho, em vida ele se apresentou, no cenário mundial, com um tipo
de nobreza nova, que tem mais méritos que muitos pergaminhos bolorentos. Pois quem trabalha
vale mais do que muita gente que ainda gosta de ostentar brasões e insiste em colher nas raízes os
frutos que devem ser encontrados nos galhos ou nos ramos.

No dinamismo do seu viver, o tédio nunca foi observado.
Gostava de trabalhar. Para trabalhar é que havia sido eleito, a fim de presidir o bom destino

desta grande empresa de que todos os brasileiros, que pagam impostos, são cotistas: Brasil N.A. t a
presidi-Ia num clima de tranqüilidade na ordem, de paz que é o maior e o melhor de todos os bens
comuns, o estado de graça de um povo bem organizado.

Honrando todos os cargos que ocupou com notável dignidade, com extraordinário
brilhantismo e com incomparável capacidade de bem servir a nação, sua gloriosa passagem pela
política deixou, atrás de sua admirada pessoa, uma espetacular montanha de boas e grandes obras
até hoje não superadas. Insuperáveis obras que o tempo não destruirá.

Aqui e ali, estão elas agredindoas vistas de quem ainda se atrever a negá-las ou ignorá-las.
Furnas e Três Marias. A Cemig e a Sudene. A indústria automobilística, que tanto tem contribuído
para enriquecer São Paulo, e a Rodovia Belém - Brasília de que as inflacionárias Transamazônica
e Perimetral Norte são pálidos e inexpressivos arremedos, custosíssimas caricaturas.

Mais outras interessantes obras eu poderia citar se, delas, o leitor não tivesse conhecimen-
to certo. Permito-me, entretanto, salientar a construção de Brasília, que mudou os rumos do Brasil
para melhores caminhos, para novos e mais belos horizontes. E fez os Estados de Goiás e de Mato
Grosso, do Maranhão e do Pará darem passos gigantescos para frente e para cima.

O que resultou da mudança da Capital Federal para o Planalto Central, para São Paulo e
para Minas Gerais todos sabem.
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Até janeiro de 1961, o custo da referida construção foi inferior a 82 bilhões de cruzei-ros antigos.

Este o principal motivo por que não há nem pode haver quem, no gozo de seu perfeitoJ uízo 
ou sem paixão, a ela possa atribuir aquela inflação que, durante alguns anos, fez o povobrasileiro ficar assustado.

E a ponte Rio—Niterói, na verdade, quanto custou?
O que se sabe como certo é que ela, quando foi inaugurada, ficou 25 vezes maique havia custado Brasília até 1961.	 s cara do
Duzentas e tantas vezes mais, ou seja mais de 21 bilhões de cruzeiros (novos), 

o governoda Revolução de Março de 1964 desembolsou para o chamado saneamento do sistema financeiro,COM o prejuízo efetivo avaliado na ordem de grandeza dos 10 bilhões de cruzeiros. 
Uma série deinvestimentos de alto valor econômico e social poderia ser realizada 

com essa quantia que ficou,to
talmente, nas mãos sujas de vigaristas e picaretas que receberam do Banco Central cartas-paten

tes para o exercício da exploração da boa-fé do povo, através de corretoras que funcionavam comoa
rapucas. (As palavras grifadas são do ministro da Fazenda Mário Simonsen Foram pronunciadasna Câmara dos Deputados, em agosto de 1977.)

Com esse dinheiro: 
10 bilhões de cruzeiros novos ou 10 trilhões de cruzeiros antigos,Juscelino Kubitschek teria construído mais de cem cidades como Brasília.

Depois de tantas reformas monetárias, feitas desde Castelo Branco (uma vez), passando
por Sarnei (duas vezes) e por Fernando H. Cardoso (mais uma vez), nas quais a nossa moeda já
sofreu o corte de doze zeros em seu valor nominal, parece-me difícil calcular o verdadeiro custo de
Brasília diante do real. Tente o prezado leitor fazer este cálculo.

Aqueles que sempre foram contra Brasília gostavam de chamá-la obra faraônica. Embora ig-
norantes da História Antiga, sem que quisessem acertar, acertaram na 

denominação. Acertaram, sim.Na construção das grandes pirâmides, os faraós fizeram um trabalho político. Político, nomais alto sentido.

O vício mais pernicioso de uma nação é o ócio do povo. Esta verdade não necessita de
provas. O que interessa é buscar-lhe remédio. E um dos mais certos e eficazes contra a inação e
desídia do ócio popular está em fazer obras grandes e magníficas. Com elas se abrem as mãosentorpecidas na Ociosidade, o povo acorda do seu letargo. Em terras estéreis brotam cidades.

Durante muitos anos a fábrica de uma só das pirâmides deu de comer e de vestir a perto de
400 mil operários que, se ficassem à toa, teriam achado penosa a vida. E cairiam nos vícios e nadesordem.

Nunca se viu o Egito mais quieto e livre de tumultos populares. Todos os 
instrumentos das

de do povo.
artes fabris eram armas para a destruição da Ociosidade, de cujo extermínio dependia a tranqüilida

Desta mesma política usaram os romanos para o aumento e a conservação dos seus domí-nios. As mesmas guerras, que eles moveram, foram mais contra o ócio dos povos conquistados quecontra os inimigos da pátria. E as grandes obras que fizeram não foram meras ostentações da grandezade seus im
peradores. Sem dúvida, foram baluartes contra o ócio. Em tempos de paz, no ânimo dos

súditos o ócio criava uma ferrugem que roía o respeito à autoridade e ameaçava de ruína o império.
Todos os gastos feitos tiveram por finalidade a promoção do bem-estar do povo. O queparecia luxo ou manifestação de vaidade ou de orgulho era virtude.
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Grandes obras podem e devem ser feitas, quando se põem os olhos no bem comum. Fazen-
do-as, a dezenas de milhares, a centenas de milhares de operários, Juscelino Kubitschek deu em-
pregos a fim de ganharem opão de cada dia e os recursos para a sustentação de seus filhos. Colabo-
rou poderosamente para o aumento da produção de materiais indispensáveis a tantas e tamanhas
construções. Ofereceu oportunidade à indústria para que crescesse, e ao comércio para que prospe-
rasse, em diversos Estados. Nelas, engenheiros e arquitetos, paisagistas, técnicos em urbanismo,
pedreiros e carpinteiros, etc., encontraram vasto campo para o aprimoramento do exercício das
suas profissões. Os empreiteiros, desde os maiores até os menores, tiveram lucros com a prestação
de serviços bem remunerados e severamente fiscalizados pela austeridade de um homem rigorosa-
mente honesto: Israel Pinheiro.

Digno da maior gratidão é o inesquecível estadista que, obedecendo a um velhíssimo pre-
ceito constitucional olhado com desdém por todos seus antecessores no governo, construiu a nova
Capital de nossa República Federativa, a Capital da Esperança, conforme a denominou o político
e escritor francês Malraux. A obra saiu boa, muito boa, boa mesmo. Obra-prima admirada no mun-
do inteiro. Magnífica como a magnificência de seu autor.

A magnificência sempre foi definida como virtude fatora de cousas realmente excelentes.
Para uma obra ser magnífica deverão concorrer nela, ao mesmo tempo, três termos

correlatos: a grandeza de quem a faz, a grandeza dela e a grandeza do fim para que foi feita. Se em
qualquer obra faltar algum destes termos, ela poderá ser grande, mas nunca será magnífica.

Na verdade, Brasília é obra magnífica.
Mede-se a magnificência da obra pela grandeza do seu construtor. E não pode ser magní-

fico aquele que, sobre a sua obra gigantesca, não escreve um nome maior do que ela, porque não
pode o nome ser tão realçado pela obra, quanto a obra pelo nome. E obra tão magnífica só poderia
ser dele. O clássico latino diria: Tantae molis opus postulat esse tuum.

Mede-se, também a magnificência pela superioridade e pela majestade da obra. Não basta
que o construtor seja grande ou excelente, se à grandeza da sua pessoa não corresponder a grandeza da
obra. Mede-se ultimamente a magnificência da obra pela sua finalidade, devendo esta atender ao bem
comum, à necessidade do povo. Pouco importa que a obra seja grande e maior o seu construtor, se a
sua finalidade for inútil, se ela não foi feita levando em conta a necessidade do tempo e da nação.

Brasília não foi obra inútil. A interiorização da Capital do Brasil esteve nos planos do
Marquês de Pombal, dos homens da Inconfidência Mineira, de José Bonifácio, o Patriarca da Inde-
pendência, dos Constituintes de 1831 e de 1891. Todos entendiam que a Capital do Brasil deveria
ser localizada longe do litoral.

O que representa Brasília no desenvolvimento e no crescimento econômico da maior parte
do Brasil, sobretudo a formada pela Amazônia e pelo Nordeste, qualquer brasileiro sabe.

Além da construção da Nova Capital Federal, Juscelino fez resplandecer a sua
magnificência, como Presidente da República, acudindo, com mão larga, as necessidades do povo,
que não se cansa de lhe ser agradecido, muito agradecido.

Quando Chefe do Governo, a ordem pública corria parelha com a liberdade, pois ordem e
liberdade nunca lhe pareceram termos opostos. A liberdade não existia sem a ordem. E a ordem não
valia cousa alguma sem a liberdade. E, sem prejuízo para o progresso econômico, o Estado, garan-
tia o bem-estar social, uma vida melhor e a prosperidade cada vez maior para cada famiia e para
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de Antônio, dissoluta; no de Juliano, idólatra; no de Valente, ariana; e no de Constantino, católica.
No império de Calígula, inimigo das letras, não havia em Roma qualquer sábio. No tempo de Tito,
todos eram benignos e dementes. Domiciano era ocioso, e todos se entregaram à preguiça. Traj ano
era virtuoso, e todos se empenhavam na prática das virtudes. Nero transpirava maldade por todos os
poros e o ser mau foi característica de cada romano.

Com os bons exemplos dos chefes de governo, muitos cidadãos se tornam virtuosos. E,
com os seus maus exemplos, viciados.

4
As virtudes de quem governa movem o povo a segui-lo. Propagam-se elas do centro para

a circunferência, como os raios do sol se propagam de seu disco para as redondezas do mundo.
Com seu notável otimismo, Juscelino arvorou no meio do povo brasileiro a bandeira da

confiança no belo e bom futuro de nossa Pátria. Para ele a esperança nunca foi uma fadiga que
conduzisse a uma decepção. Durante a sua operosa e fecunda administração, não houve greves. A
exemplo do incansável Presidente, o operariado trabalhava para o maior progresso da Nação. O
capital andava de mãos dadas com o trabalho. A posição de um frente ao outro era de complemen-
tariedade e não de luta, de associação e não de guerra, visto que um sem o outro é ineficaz. Todos,
o Presidente com sua política sadia, conciliadora e cristã, os operários e os homens de empresas
pacificamente, se uniam para que fosse promovido o bem comum, o bem humano da comunidade,
o que existe de melhor entre as coisas humanas conforme a lição de Santo Tomás de Aquino:
humanum bonum, id est optimum in rebus humanis. Pois todos tinham a certeza de que, quando o
bem comum é promovido e está seguro, o bem particular prospera e vive isento de perigo e, no caso
contrário, qualquer particular fica prejudicado, padece dano. Esta é uma verdade proclamada há
quase dois mil anos por Tito Lívio e repetida por Quinto Cúrsio.

Nunca houve empresa demasiada para as suas forças e para sua invejável capacidade de
bem servir a Nação. Sua vida inteira foi de amor ao Brasil, de serviço ao Brasil, de sacrifício pelo
Brasil. O seu descanso era trabalhar. Foi um incorrigível inventor de deveres para dar-se ao gosto de
cumprí-los, todos. Por isso é que os mais calorosos aplausos dos compatrícios agradecidos e dos
estrangeiros deslumbrados celebraram as glórias de seus estupendos triunfos. De modo particular,
o maior deles: a construção de Brasilia. De todas as parte da Terra choveram os mais merecidos
louvores a seus gigantescos trabalhos e ao extraordinário equipamento virtuoso com que realizou
grandes obras que nunca haverão de cair no esquecimento da posteridade.

Constante servidor do povo, no exercício da presidência da República, que lhe não causou
vertigem nem lhe conferiu um milímetro de pose, deu provas e mais provas de que não havia
nascido para si mesmo, nem para ser útil a si próprio. Mas, primeiro, para Deus, a Quem ele muito
amou nas pessoas de todos os brasileiros, pois quem ama a Deus O vê nas criaturas. Depois, para a
Pátria, a quem ele bem serviu como jamais foi nem será servida. Em último lugar, é que ficou a sua
família, pois colocou as conveniências públicas muito acima das particulares e domésticas.

Para ele não bastava a felicidade de haver nascido no Brasil. Interessava-lhe somente ser
digno de sua pátria. Quanto a esse particular, fazia a gente lembrar que a Aristóteles se gabou um
cidadão, gloriando-se de haver nascido em grande e bela cidade. Segundo informa Laércio, o filó-
sofo advertiu que isso importava pouco, se ele não a honrasse e não fosse digno dela.

Todos podem e devem engrandecer a sua pátria. Porém, difícil e mesmo impossível é a
qualquer presidente da República imitar Juscelino que, com seu insuperável patriotismo, deixou
aos pósteros a perpetuidade de um nome glorioso e honrado.
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cada indivíduo. E não havia ambiente para os charlatães do comunismo materialista e ateu, nem
clima propício para o desenvolvimento da maléfica doutrina do marxismo-leninismo.

Considerando todos os benefícios com que a execepcional atividade de Juscelino opulentou
e desenvolveu a pátria de nós todos, fazendo dela uma grande nação, os brasileiros transformaram
o seu enterro numa apoteose, naquele dia 23 de agosto de 1976. E o canonizaram por trabalhador,
simples, bom e humilde. E por incansável servidor do povo.

X

COM HUMANISMO E COM OTIMISMO SOUBE PROMOVER O BEM COMUM:
HUMANUM BONUM, ID EST OPTIMUM IN REBUS HUMANIS

SUAS MAIORES VIRTUDES

Na história da política brasileira, ele ficará até o fim dos tempos como exemplar das mais
raras virtudes.

Foi modelo de fé em Deus, que sempre o assistiu com as suas bênçãos e as suas graças e,
a cada momento, lhe dava mais força, a fim de poder operar prodígios a favor do desenvolvimento
e do crescimento econômico do Brasil.

A esperança de melhores dias para os brasileiros, que ele bem serviu com dedicação in-
comparável, sempre lhe animou o espírito e o coração de político que sabia ser a política a arte de
fazer feliz o povo, e ser o governo agente do bem-estar social.

No grau mais eminente, praticou a caridade coletiva, superior ao amor a este ou àquele
próximo, porque é ato de amor ao povo.

Conforme o pensamento do Padre Lebret, erra quem pensa que a Política é uma atividade
puramente profana. Ela pode ser um meio privilegiado para o exercício da caridade. Pode ser uma
medida de caridade pelo serviço do bem comum, que é constituído pelo conjunto de condições,
graças às quais os homens conseguem alcançar sua prosperidade espiritual e temporal.

O Papa Pio XII afirmou que ela, a Política, consiste na realização duradoura daquelas
condições exteriores necessárias aos cidadãos para o desenvolvimento de suas qualidades, de suas
funções, de sua vida material, intelectual e religiosa. Do mesmo Papa esta observação: A Política é
o campo mais amplo da caridade política, da caridade da civitas, da qual se pode dizer que é
superior a todas as demais.

Fazendo a política do mais fino quilate, a política do humanismo e da cordialidade, ele foi
exemplo de bondade e de cavalheirismo, de inteligência no saber fazer bem as cousas. Foi mestre
de todas as delicadezas, impregnadas do mais profundo sentimento humano. O feitio do seu espíri-
to e a natureza do seu coração fizeram-no admirado, bem-visto, benquisto, quase adorado pela boa
gente de todos os quadrantes do mundo civilizado.

Na promoção do bem comum, Juscelino revelou a paixão pelo maior e melhor trabalho.
Paixão no sentido de propósito a realizar, devoção apaixonada a uma causa.

É sabido que o povo sempre se conformou com o gênio dos seus governantes. No reinado
de Rômulo, guerreira foi Roma; no de Numa Pompílio, foi religiosa; no de Fabrício, continente; no
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Em suas numerosas e grandes obras - a nova Capital Federal, Fumas, Três Marias, Rodo-
via Belém-Brasília, indústria naval, industria automobilística etc. - não procurou a sua exaltação, o
objetivo delas era outro. Muito mais importante. Era promover, nas bases mais sólidas e indestrutíveis
o melhor desenvolvimento e o maior crescimento econômico de nosso País.

Por todas as citadas obras e por muitas outras mais é que ele será julgado no Tribunal da
História. Sobretudo no Tribunal da Justiça Divina, visto que todas são conhecidas por Deus Que, com
certeza, já o premiou, levando em consideração a importância, a bondade, a utilidade de todas elas.

Confiava em si mesmo, sem correr o risco de ser orgulhoso, visto que sempre soube pôr a
estimação própria em seu exato lugar. E colocava sua maior confiança em Deus, de Quem vinha
toda a sua suficiência, sem menosprezar o crédito que lhe merecia a probidade de alguns verdadei-
ros amigos bem selecionados. Parecia ter na lembrança aquela advertência do famoso Padre Antô-
nio Vieira: Se se fia de todos, perde-se de contado; e se se não fia de ninguém, também vai perdido;
se se fia de quem não deve fiar-se, já perdeu.

Essa confiança em si próprio, em Deus e em fiéis colaboradores foi que lhe permitiu
alimentar e realizar o bom propósito de levar ao fim as coisas começadas, como aconteceu com seu
bem planejado programa de metas cuja execução foi admirada no mundo civilizado,

FORTE, INTRÉPIDO E FIRME

Outra virtude que ele exercitou, com seu caráter de rija têmpera, foi a Fortaleza que, de-
pois de Cícero, Santo Tomás de Aquino definiu como disposição da alma que faz o homem enfren-
tar o perigo e suportar os trabalhos de propósito deliberado: Fortitudo est considerata periculorum
susceptio et laborum perpessio.

Se nenhum sacrifício lhe custava, era porque a Fortaleza o fazia superar no coração o
medo da adversidade. Fortitudo est adversitatis metum in corde superare, dizia Gregório Magno.

Forte, intrépido e firme, todas as suas ações eram bem orientadas pela razão. Nas Tusculanas,
Cícero advertiu que não pode haver fortaleza onde não tem lugar a razão: Neque enim estfortitudo,
quae rationis expers est. Graças a esta virtude, sempre houve vigor nas suas resoluções e perseve-
rança nos seus trabalhos, nenhum vício o enfraqueceu, pois, como afirmou Santo Ambrósio, ela é
invicta ad labores, fortis ad pericula, rigidior adversus voluptates.

Nunca buscou o perigo. Mas não fugia dele, quando armado por seus impiedosos adversá-
rios que agiam como furiosos inimigos cheios de rancores. Aceitava-o de ânimo inteiro.

Na Presidência da República teve oportunidade de mostrar que a maior fortaleza não con-
siste em vencer os outros, mas em saber vencer-se a si mesmo. Muito lhe havia custado vencer os
que lhe haviam sido contrários nas umas. Mais, muito mais, é o forte vencer a si mesmo, perdoando
aqueles que criminosamente se insubordinaram contra o Poder constituído e, perturbando a ordem
pública, procuravam desfigurar a imagem do Brasil no exterior. A vitória sobre os corajosos rebel-
des de Jacareacanga pode ser atribuída à disciplina das Forças Armadas. Mas a anistia ampla,
irrestrita, total concedida por ele ao major Veloso, ao capitão Tameirão e aos seus infelizes compa-
nheiros de aventura, sem audiência nem concordância nem autorização do Congresso Nacional, foi
obra sua, exclusivamente sua. Foi bela vitória de seu coração e de seus mais nobres sentimentos
humanos sobre a sua autoridade de Chefe da Nação. Esta elevada atitude parece ter sido inspirada
pela leitura de um dos Diálogos, de Platão, no qual está escrito que a primeira e a maior vitória
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consiste em o homem vencer a si mesmo, e a maior e pior vergonha é deixar-se vencer Os romanos
assim traduziram a lição do Filósofo: Primam et optimam dico esse victoriam, ut se ipsum quis
vincat' turpisSimUm vero quidem etpessimum ut a se ipso vincatur.

Ptolomeu, Rei do Egito, perguntou a um dos sábios que trouxera da Judéia para a tradução
dos "Livros Divinos": Que cousa havia mais generosa para emprego da fortaleza? A resposta foi

esta: O saber-se cada um vencer a si é o último e o mais glorioso termo que podia aspirar a valentia
do homem mais forte do mundo.

Juscelino não teria feito tantas e tamanhas boas obras se não estivesse fortalecido por
extraordinária confiança em Deus, Que lhe permitiu iniciá-las e o ajudou a continuá-las e, terminá-
las, fazendo que elas saíssem com o acerto desejado e conseguissem o fim pretendido.

Porque sempre manteve os olhos e o coração voltados para o Céu, acertou na execução de
todas as suas grandes obras. E porque era mesmo homem forte, diante das dificuldades encontra-
das, sentia crescer a vontade de vencê-las e ultrapassá-las. Non est vir fortis, qui non crescit animus
in ipsa rerum dtfficultate, dizia São Bernardo.

Tudo é possível àquele que tem fé, dizia Jesus Cristo. E, para mostrar, com a mais expres-
siva das imagens, a íntima relação que há entre a Fé e a virtude da Fortaleza, o Divino Mestre
acrescentou: Se tiverdes fé, transportareis montanhas, e nada vos será impossível.

Na verdade, é próprio da Fé agir sobre a vontade humana a fim de comunicar-lhe energia
nova e poderosíssima, notória em pessoas de convicções inquebrantáveis.

VIRTUS ORA TORIS

Se a virtude é mesmo uma qualidade própria ou uma força para que se produzam certos
efeitos e se o orador tem a sua, que lhe é privativa - virtus oratoris - e que consiste no poder da
eloqüência, Juscelino foi um virtuoso que, no grau mais alto, dominou a técnica ou a arte da oratória.

Seus triunfos na Tribuna traziam-me à lembrança a ponderação de Xenofonte: Se podero-
sas são as armas de guerra, invencíveis se impõem as palavras. As armas vencem pela violência,
porém as palavras vencem e convencem pela eloqüência.

A história prova esta verdade. Ao poder bélico de Dano, Rei da Pérsia, muitos soldados
gregos se renderiam se Alexandre Magno lhes não falasse como falou, antes da batalha decisiva.

Mais valeu a Júlio César ser eloqüente do que valoroso, na fragorosa derrota que foi im-
posta a Pompeu, à força de seu caloroso discurso pronunciado antes do combate final, quando seus
desalentados guerreiros já se preparavam para a debandada e para a fuga.

Referindo-se, a Guilherme Belay, o Imperador Carlos V dizia que tinha mais medo da sua
eloqüência que do seu exército.

Acusando a Vatínio, representante de César nas Gálias e fogoso demagogo, Licínio Calvo
usava de tamanha eloqüência, que o acusado se levantou e declarou aos Senadores que seria injusta
a sua condenação só porque Licínio era muito eloqüente.
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Os adversários políticos de Juscelino, ainda vivos, podem atestar a virtude, o vigor e o
poder de convicção de sua oratória, sempre aplaudida nos comícios populares e sempre vitoriosa
nos prélios eleitorais em que se envolveu, para felicidade do Brasil.

ARTISTA DE GRANDES E BELOS GESTOS

Artista da palavra, era também artista dos gestos que ele sabia variar e adaptar a qualquer
circunstância.

Houve quem definisse o gesto como a expressão do rosto conforme os diferentes estadosde ânimo. Esta definição limita a área do gesto à pequena parte do corpo. Por isso, parece falha,
embora o rosto possua a incrível capacidade de exprimir o nojo, o enfado, o tédio, o pesar, o sofri-
mento, a burla, o sarcasmo, o desdém, a ironia, a piedade, a alegria, o amor etc.

Outro disse que o gesto é a tradução material de um estado de espírito por meios habituais
de expressão emotiva, e não só por meio do rosto. Prefiro a definição de Gregorio Maraflón: Gesto

toda expressão das paixões e sentimentos, faça-os o rosto, ou a mão, ou o corpo inteiro.

Juscelino convencia com a ordem de seus raciocínios. E comovia com os acessórios de sua
apreciada retórica, isto é: com os gestos e as gradações da voz, ora pronunciando as melhores
palavras na tradução exata, clara e sonora de seus belos pensamentos, ora abrindo os braços e
movimentando as mãos, sempre com o rosto tranqüilo ou sorrindo. Parecia seguir o bom conselho
de Cícero: Actio quae motu corporis, quae gestu, quae vultu, quae vocis confirmatione ac varietate
inoderanda est.

Porque o gesto, e não a idéia, é o veículo das emoções coletivas, a sua gesticulação se
convertia em ritmo, que era o começo da hipnose, fazendo o povo delirar. A mão executora dos
gestos simbólicos resumia a eficácia dinâmica de suas palavras inspiradas.

O gesto é arma de grande importância e de muita eficácia, sobretudo quando acompanha-
do da eloqüência caudalosa. Em todas as épocas da História o povo tem sido mais arrastado por
gestos do que por idéias. O gesto domina os homens desde que o homem apareceu na face da Terra.

Havia momentos em que ele dava a impressão de ser um joalheiro pulindo as pedras mais
preciosas do tesouro da sua inteligência e da sua cultura. Conhecendo todas as técnicas da expressão,
sabia dizer bem, muito bem, o que lhe vinha à cabeça. Sabia vestir a verdade com a roupa justa, sem
exagero nos enfeites. Mas a mão e o gesto sempre estiveram a serviço do seu cérebro privilegiado,
como instrumento da sua inteligência para perfeita movimentação das suas idéias nos auditórios em
que o povo o escutava com atenção e o aplaudia calorosamente. E quanto mais aplausos colhia, com
o prestígio da sua simpatia dotada de extraordinária capacidade fascinadora, mais entusiasmado ele
ficava. Então fazia a gente lembrar aquela observação de Maraflón: El gesto crea la emoción, non solocii ei spectado, sino, de rebote y amplificada a supasopor la muchedumbre, en ei mismo gesticulante.

Muitos leitores dos discursos de Juscelino ficavam deslumbrados diante da beleza das
suas idéias, expressas em linguagem deveras encantadora. Como ficariam eles, se tivessem o prazer
de ouvi-los?

Na sua carta a Nepociano, Plínio, o Moço, conta que, lendo aos habitantes de Rhodes uma
oração de Demóstenes, a qual lhe havia causado profunda admiração, Esquines exclamou: Que
disséreis se houvésseis ouvido ao mesmo dar força às palavras com a sua voz e com os seus gestos?
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BRILHO E BELEZA DE SUAS PALAVRAS ESCRITAS

Virtuose da palavra falada, Juscelino sabia dar brilho e beleza à palavra escrita. Provam-no
as numerosas cartas que ele escreveu a diversas pessoas da sua família e da sua amizade. Sobretudo
quando curtiu as amarguras de voluntário exijo nos Estados Unidos e na França, depois de ser
injusta e brutalmente cassado pelo poder ditatorial de Castelo Branco, que lhe devia grandes favo-

tidão saberia e poderia pagar. Por exemplo: a promoção a General-de-res, que somente a ingra	 cer e contra a vontade do Ministro H.DuflesExército, a pedido de Tancredo Neves, mas contra o pare 
Teixeira Lott. Foi esta promoção que permitiu ao citado General ficar na ativa durante mais alguns
anos. E porque, em 1964, estava em posto de comando no Exército, foi lembrado para ser candidato
a Presidência da República, e só conseguiu chegar ao Palácio do Planalto graças ao apoio dos
deputados e dos senadores pessedistas que votaram nele, atendendo apelo de Juscelino.

Essas cartas, em que a sua alma se abria para os destinatários na ternura das confidências,
valem por preciosos documentos psicológicos: valem muito pelos dados que oferecem para o estu-
do da personalidade de quem as escreveu. Algumas podem ser tidas como exercícios literários de
interessantes informações, tendo a vivacidade e o pitoresco depoimento pessoal sobre homens e
cousas da América do Norte e da Europa. Mas outras muitas são frestas por onde o olhar do leitor
surpreende o segredo da sua alma sofredora; e são janelas por onde ainda se pode admirar a chama
do seu espírito, a fibra do seu caráter e a sua admirável fortaleza de ânimo.

As cartas também fazem a história. As famosas do famosíssimo Padre Antônio Vieira
revelam a sua cultura, a sua prudência, a sua face pouco conhecida de fino diplomata e seus profun-
dos conhecimentos da política portuguesa. Centenas e centenas de substanciosas folhas manuscri-
tas, talvez milhares, ele enviou aos Reis D. João IV e Afonso VI; às Rainhas D. Luíza de Gusmão e
D. Maria Sofia; aos Príncipes D. Teodósia e D. Pedro (depois Rei D. Pedro II); aos Condes de
Castanheira, de Castelo Melhor,de Ericeira; ao Duque de Cadaval e aos Marqueses de Niza, de
Alegrete, de Gouveia, das Minas e Governador da Bahia; aos Bispos de Pernambuco, do Japão, de
Calcedônia; a D. Rodrigo de Meneses, D. Cristóvam de Almada e a Duarte Ribeiro de Macedo; a
diversos Padres da Companhia de Jesus, etc. Todas contendo salutares conselhos, severas advertên-
cias, e até lições sobre como proceder no exercício de seus cargos cheios de responsabilidades,
como lidar com os índios e como fazer o comércio internacional em proveito da Pátria cujos inte-
resses materiais e espirituais tiveram nele grande defensor.

As Lettres de Mademoiseile de L'Espinasse au Comte de Guibert, no século XVIII, ainda
mostram, em fulgurações de dor, o mistério de uma grande alma como o não faria nunca uma
academia inteira de psicólogos profissionais.

Não conheço História que, do Senado de Roma na época de Cícero, dê impressão tão
nítida como dão as cartas do mais eloqüente de seus oradores que ali se destacou de seus pares pelas
Catilinárias, pelas Filípicas, pelas Verrinas e por outras formidáveis orações. O resumo de uma
sessão, feito em uma delas, é desenho de tal precisão de traços e de tal intensidade de cores que
raros historiadores conseguiriam fazer igual. Quem as ler, terá a impressão de que está assistindo ao
espetáculo do cruzamento, no ar, das invectivas tremendas dos senadores, uns contra os outros, dos
apartes contundentes, das alusões ferinas, das atrevidas ameaças, dos graves insultos, da explosão
escandalosa de interesses mesquinhos e de ódios violentos. Então verificará que essa enchente de
insolências, de baixezas e de grosserias que, muitas vezes, inunda e enxovalha a vida das duas
Casas de nosso Congresso Nacional e dos parlamentos de vários nações, é apenas sobrevivência de
uma tradição que os romanos legaram ao Ocidente.
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No que diz respeito ao seu autor, as cartas de Cícero fazem divertidas revelações. 
Por

exemplo, mostram que toda a g
randeza dele mergulhava as raízes na terra fofa de sua imensa vaida-de, e que os destinos de Roma estiveram, muitas vezes, na 

dependência de um elogio ao Pai daPátria que domou Catilina.

As 383 Cartas P
olíticas de Santa Catarina de Sena Constituem elementos fundamentaispara a elaboração da v

erdadeira História das Reformas de que a Igreja Católica tanto precisava nofim da Idade Média, e que poderiam ter evitado a Reforma 
Protestante no século XVI. Nelas oPes

quisador inteligente encontrará excelente material para bons estudos sobre a luta entre os Orsini,apoiados pelos franciscanos, e os Colonna, Sustentados pelos dominicanos; sobre os Pontificadosdo indeciso Gregório xi e do duríssimo Urbano VI; sobre a abdicação de Celestino V; sobre a Corte
de Avinhão sobre a guerra entre Guelfos e Gibelinos, a qual durou desde o século 

XII até 1494;sobre a Política florentina, etc.

Creio que as cartas de Juscelino poderão contribuir para ser bem escrita, com certa nitidezde detalhes indis
pensáveis, a História do Brasil, nesta segunda metade do século em que estamosvivendo sobretudo o capítulo concernente à Revolução de Marçmuitas mentiras.	 o de 1964, sobre a qual campeiam

A PACIÊNCIA E A BONDADE

A todos os homens a natureza deu fundamento e Concedeu campo para o cultivo e a práticadas virtudes Omnjbus enjm natura deditfundamentum semen que virtutum.E o que se lê em uma das Cartas de Sêneca.
O mesmo filósofo afirmou que a virtude está patente a todos os homens e para nenhum

tem as portas cerradas porque a todos admite e a todos convida: 
Nullipraeclusa est virtus, omnjbuspatet, omnes admittit, omnes invitat, non elegit dominum, non censum nudo homjne contenta est.

Já mostrei Juscelino ornado de várias virtudes que 
compunham sua fisionomia moral. Hámuitas outras que à literatura não pertence fazer a 

enumeração, porque só à astronomia é que tocanumerar as estrelas. Entretanto, me não parece ique sempre me c

	

	 mpossível, nem desnecessário, falar de duas outrasomoveram : a Paciência e a Bondade.

Para Santo Agostinho, 
a paciência é uma virtude com que sofremos os males para que nãodesesperemos dos bens.

Com incrível paciência foi que o ex-Presidente da República sofreu as mais violentas e
injustas agressões de alguns impiedosos adversários Animados por sombrias paixões e instintosmalcontrolados eles estavam empenhados na destruição de seu grande nome e de sua boa fama.

A língua de cada um era fogo. Queimava. Atormentava Era diferente do fogo deste mun-do, o qual se às vezes causa males, como nos incêndios, outras vezes pode causar bens. Por exem-plo: c
ozinhando alimentos, ativando forjas e fábricas, fundindo o ferro, apurando o ouro e sendoútil para muitas obras de arte.

Para muitos adversários de Jscelino não havia Coisa mais saborosa que 
injuriá-lo, quecriticar e censurar as boas obras dele. Falar mal delas era-lhes o doce mais gostoso. Não hesitavam

nem mesmo diante das calúnias que eram como os rios que crescem correndo e não retrocedem,
nunca. Negavam virtudes à vítima predileta porque não tinham virtude alguma. Condenavam os
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acertos na administração da cousa pública. E bradavam que eram os melhores políticos e os mais

puros,
 imaculados. Buscavam sombras até nos ráios do sol. E, com impressionante perícia, derra-

mavarfl noites de trevas sobre as luzes flamantes do meio-dia.

Acontecia, porém, que o ânimo firme de Juscelino não fora feito para vergar, nem a sua
têmpera temia provações. Além disso, ele sabia que excelente política é não mostrar dor nas censu-
ras e nos ataques cruéis, e que desprezar as calúnias ainda é o melhor modo de castigá-las, pois
quem fere não fere só pelo gosto de ferir, mas sobretudo para causar sofrimento. O fruto da ofensa
está no sentimento do ofendido. E quem burla o golpe, mostrando não senti-lo, refunde o seu
sentimento no ofensor, frustrando o mau propósito dele. E não é pequena vingança tirar-lhe o
prazer que esperava ter, vendo irritado a quem se dá por desentendido.

Quem deliberadamente queria atingi-lo perdia o tempo, apesar de as palavras contra o
decoro lastimarem o coração mais profundamente que os tormentos mais graves.

De gente ruim ele sempre esperou maldades. E os males que se esperam menos se sentem.
É o que dizia Cícero: PraemeditatiofutUrorum malorum lenit eorum adventum.

Seria querer muito se pretendesse que, procedendo bem, o não murmurassem. E, numa
República em que a liberdade existe, não é conveniente que os entendimentos e línguas sejam
escravos. Pois é certo que quanto mais se vedam as sátiras ou qualquer outro tipo de maledicência,
tanto mais o povo quer saber delas, escutando-as com prazer. Por isto erram muito as autoridades
quando querem extingüir os escritos que as desgostam ou aborrecem.

Fazer averiguação para castigar autores de libelos é dar-lhes demasiada importância; é
fazê-los famosos. E mostrar fraqueza e provocar os gênios satíricos, descobrindo nos homens de
bem e nos governantes a parte em que podem dar o golpe mais sensível.

No meio daquele tumulto de injustas agressões e daquela orgia de insultos gritados na
imprensa e nas tribunas da Câmara dos Deputados e do Senado, a paciência de Juscelino aconselha-
va-o a ficar calado, naquela certeza de que a ira é como o raio cuja violência se quebranta na
brandura dos corpos que lhe fazem resistência.

Nas tempestades dos vitupérios e nas tormentas das injúrias, ele era mesmo como peixe
vivo no pélago enfurecido das afrontas mais cruéis.

Ele estava certo de que, mais cedo do que muita gente estava pensando, haveria de sair
vitorioso com a silenciosa virtude da sua paciência. Pois a uma noite escura sempre sucede um dia
claro, como depois da enfermidade vem a saúde restabelecida, à tempestade segue-se a bonança. E
o que ontem foi pompa da vaidade de seus injustos agressores e de seus cruéis algozes, amanhã
será motivo de ignomínia para eles todos.

A sua paciência corria parelha com outra virtude que mais o aproximou de Deus. Esta
virtude, flor da delicadeza espiritual e que melhor definia sua elegância moral, era a bondade, que

criou em volta de sua pessoa simpatias definitivas que acabavam alargando o círculo de suas amiza-
des sinceras. Pois ela, dentre todas as humanas prendas, é que faz os homens serem mais bem-
vistos e mais estimados. Esta virtude cristã e milagrosa foi o feitiço de maior força para ele ganhar
vontades e conquistar corações. Com ela, conseguiu para a sua cabeça uma formosa coroa capaz de

causar inveja a qualquer rei.

A bondade, que o levava a dissimular agravos e a olhar as cousas só pelo lado melhor, foi
que o fez cidadão de todas as pátrias.
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O homem bom é o único que pode dizer que a sua pátria não é só a terra em que nasceu, pois
é também onde mora e se alimenta e onde é conhecido; ilia mihipatria est ubi nascoi ubi pasco, ubi
sum notus. Em qualquer parte do mundo, Juscelino encontrava o prolongamento de seu lar e sentia-se
como se estivesse em casa: Est domi ubique bonus. Na verdade, toda a terra é pátria de quem é bom e
forte como todo o mar é pátria dos peixes: Omne solumforti Patria est utpiscibus aequor.

Porque, na verdade, foi mesmo virtuoso e destacou-se por sua bondade incomparável, é
que a Pátria ainda sente e sempre haverá de sentir as injustiças de que ele foi vítima e as persegui-
ções que ele sofreu. E a História haverá de chorá-las.

XI

A POBREZA ESPOREOU OS BRIOS DA SUA JUVENTUDE

Fausto, o destino que lhe foi traçado, antes de nascer. Isto é, naquele ciclo dos nove meses
durante o qual viveu nas estranhas maternas, sentindo todas as palpitações que faziam estremecer o
corpo e a alma de Dona Júlia.

De qualidade mais pura e de bem calculada profundidade foram os sulcos que, na sua
anatomia, sobretudo no seu coração, deixou a intimidade com a sua mãe de cujo sangue viveu.

Mulher forte e que sempre flutuou intacta e impoluta no agitado e furioso mar das paixões
políticas em que seu bem-querido filho, mais tarde, haveria de mergulhar-se, ela era to grande nas
virtudes que não havia teto de suficiente grandeza para a sua estatura moral sempre respeitada. Sua
maior glória consistiu em haver dado ao Brasil o maior e o melhor Presidente de República.

Desde o nascimento até o início da adolescência, ele viveu na pobreza que o privou do
supérfluo e só lhe ofereceu o mínimo necessário para alimentar-se, vestir-se modestamente e morar
numa casa que os seus pais alugaram em Diamantina, onde cada pedra é uma voz que fala ao espírito.

Abençoada essa pobreza que lhe esporeou os brios da juventude e lhe estimulou as forças
a fim de sair vitorioso nas lutas em que se viu envolvido.

Na Grécia, onde grandes talentos tiveram o seu berço, a pobreza sempre era vista como
senhora das casas em que nasceram e cresceram grandes homens como Demóstenes, Sócrates,
Epicteto, Pyrron, Cleanto, Timon, Xenócrates, Timanto e outros.

No Lácio, o Príncipe da Poesia Lírica, Quintus Horatius Flaccus, numa de suas epístolas,
reconheceu e proclamou que a pobreza lhe deu grande confiança em si mesmo para, um dia, chegar
ao cume do Parnaso:

Decisis humilem pennis, inopem que paterni,
Et laris, etfundi, paupertas impulit audax,
Ut versusfacerem.

Sobre este poeta e filósofo epicurista, conhecido por suas Odes e suas Sátiras, o historia-
dor Velleius Paterculus escreveu que, perseverante no trabalho, estava sempre disposto a lutar con-
tra a pobreza, nunca permitindo que a preguiça lhe abatesse o ânimo, nem que o sono lhe cerrasse
as pálpebras, interrompendo o curso da tarefa iniciada: Ubi res vigilantiam exigeret, sane exsomnis
providens atque agendi sciens.
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No século XVI, Xilandro, que foi professor na Academia de Heildeberg e quase monopo-
lizou o conhecimento da filosofia grega e da literatura latina, era tão falto dos bens da fortuna que
a pobreza foi a parteira dos seus estudos. O total das grandes obras, que seu invejável e fecundo
engenho produziu, era filho da necessidade em que permanentemente vivia. E, nos monumentos
em que eternizou o seu nome, mais atendeu a fome do que a fama.

Cheio de espinhos foi o calvário que precedeu os primeiros minutos dos numerosos triun-
fos de Juscelino. Mas, com energia e sempre alimentando o bom propósito de lutar, ele empreendeu
uma ascensão que parecia impossível aos olhos de muita gente. Com notável segurança, chega, no
momento certo, sem pressa e sem cansaço, até onde ele tinha que chegar, surpreendendo os con-
temporâneos que lhe admiravam as sucessivas vitórias alcançadas. Cada uma delas servia-lhe de
uma pedra a mais em que punha os pés a fim de ir adiante na caminhada para a História.

Dominado pela santa paixão de saber, amava os livros com amor de predileção. Lia e estuda-
va com gula de aprender. Primeiro, na escola em que a sua mãe lhe ensinou as lições mais interessan-
tes e carinhosamente o educou, a fim de, na vida, ser reto e correto. Depois, no Seminário de Diamantina,
quando a sua alma estava preparada para ser fecundada por todas as boas sementes e onde grandes
mestres matizaram de humanismo a educação bem iniciada e a cultura da inteligência privilegiada.
Deste Seminário saiu com notável abundância de conhecimentos e com sólidas bases para o curso de
estudos superiores, e para o Doutorado da Personalidade na Universidade dos Trabalhos e dos Sofri-
mentos. E, também, para ser apreciado orador que, nas mais altas tribunas, sempre se apresentava
como perito na arte de ser claro, absolutamente claro, ilimitadamente claro.

Em Belo Horizonte, na Faculdade de Medicina, era apontado como um dos melhores
alunos da turma a que pertenceu. E, em Paris, como assistente do Professor Chevassu, o mais
famoso urologista da Europa, aprimorou a ciência e a prática na especialidade a que se dedicou.

Tendo muita confiança em si mesmo e mais confiança em Deus, foi grande médico que,
diante dos enfermos, sabia ver e curar os males que os afligiam.

Para ele a Medicina não era divagação retórica, nem rígida estatística. Era ciência cordial,
generosa, humilde e, às vezes, orgulhosa da sua humildade, somente tendo por objetivo aliviar as
dores e saras os doentes. E a sua profissão, a mais ligada à intimidade da vida humana.

Mais tarde haveria de ser o médico do Brasil que precisava de curar-se de várias doenças,
pois as nações, os povos, são indivíduos grandes em número e tempo, sofrendo, como as suas
parcelas, os homens, de sérias enfermidades.

Orador, nele fulgurava aquela nobre virtude intelectual e estética que Horácio chamou
lucidus ordo - ordem lúcida. Em seus formosos discursos fazia brilhar o que é verdadeiro, belo e
bom - verum, pulchrum et bonum.

No seu estilo sóbrio, terso e primoroso havia muito de espelho em que ele deixava refleti-
dos os traços mais íntimos e exatos da sua sinceridade. Com  a perfeita medida da expressão, dizia
o que pensava, nunca vestindo as verdades com andrajos, nem com trajes de meia-confecção. Sabia
dar a máxima dose de elegância florida ao interesse poético de suas orações, sem sacrificar o con-
teúdo substancial de suas idéias. Mostrava seu culto à língua portuguesa com aquele mesmo amor
com que Unamuno adorava o idioma de seu povo, como suprema forma de honrar a pátria.

Poucos oradores conheci iguais a Juscelino, cientes e conscientes de que as mãos e a
palavra, prodigiosos instrumentos do homem, foram criados por Deus para a prestação de bons
serviços à inteligência.
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Sem dúvida alguma, ele foi um dos supremos proprietários da eficácia do verbo e do
gesto, podendo figurar ao lado de Cícero, de Benjamin Disraeli, de Emílio Castelar, de Rui Barbosa
e de outros gigantes da Tribuna, mestres de gesticulação que se converte em ritmo e inicia o proces-
so da hipnose coletiva, obrigando o povo a explodir em aplausos, como se um rastilho de pólvora
fizesse alastrar o fogo no ambiente, incendiando a platéia ou a praça dos comícios. Foi assombroso
exemplo do poder da palavra. Cada um de seus discursos era como luz que ele acendia na alma dos
brasileiros obscurecida pelo pessimismo. Dos auditórios mais cultos das Américas e da Europa fez
teatro de sua formosa eloqüência.

A eleição dos assuntos abordados por ele nas tribunas mais elevadas estava conforme com
a grandeza da sua inteligência. Eles e elas reciprocamente se exaltavam: os assuntos com as exce-
lências de tão grande inteligência, e a inteligência com as glórias de tão ilustres assuntos.

HOMEM DE CORAÇÃO

Sua formação cristã preparou-o para ser homem de coração, em que a bondade floria com
a mesma naturalidade da rosa numa roseira. E suas numerosas virtudes fizeram dele uma versão
católica do homo humanus da Antigüidade pagã, aquele a quem nunca pareceu alheio tudo que
fosse humano, conforme a lição de Terentius Afer.

O seu humanismo consistia em recolher na experiência de cada dia essas gotas de sabedo-
ria que a vida destila em cada aurora e em ter sempre aberta a generosidade da alma a todas as
compreensões, sempre desejando entender o ser humano e amá-lo, nunca o malquerendo.

Como é de conhecimento do prezado leitor, o humanismo não consiste em saber coisas.
Ele está no gesto e no procedimento. Está nos modos. Aprende-se na vida e não nos livros. Jusceli-
no foi humanista por sua olímpica serenidade, pela paciência aristocrática de sua alma, sobretudo
por ser bom, sem necessidade de saber de cor tudo que foi escrito pelos clássicos gregos e latinos.

A sua idéia de humanismo tão impregnada de sentido evangélico, a sua devoção pela
amizade que ele sempre estimou como primeiro grau de parentesco, e o seu constante amor aos
pequenos, humildes e anônimos, desprezados porque formam a humanidade não representativa,
fizeram-no querido por todos os homens de bem deste imenso Brasil.

Soube ser homem. Homem, de verdade. Fazendo a gente acreditar que seguia a recomen-
dação de Sêneca: Defenda, antes de tudo, oposto que a Natureza lhe assinalou: o de varão. E para
merecer e defender este honroso título, ele foi retidão, sacrifício, probidade e, religiosamente, cum-
priu todos os seus deveres, podendo, assim, ficar nivelado com aqueles varões ilustres que Plutarco
imortalizou em biografias muito bem feitas.

Foi mais. Foi homem de trabalho. Trabalhou muito. Muito, mesmo. Com  entusiasmo, que
é o hormônio da alma.

Desde o exercício humilde da profissão de telegrafista até os dias esplêndidos no Palácio
da Liberdade, no Palácio do Catete e no Palácio do Planalto, que ele transformou em laboratórios
de excelentes e patrióticas idéias e em que foi forjado o crescimento econômico do Brasil com
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racional planejamento, ele nunca permitiu aos técnico-burocratas que tivessem poder de decisões
ou voz ativa durante seu benéfico e fecundo governo, em que exercitou a Política da mais fina
qualidade a Política do humanismo e da cordialidade, promovendo a felicidade do povo.

O CAMINHO CERTO

O dedo de Deus apontou-lhe o caminho certo: o da Política, ciência e arte que ele conside-
rava como excelsa atividade do espírito e o mais sublime exercício da cidadania.

Assim, na governadoria de Minas como na Presidência da República, esquecido de si mes-
mo, devotou-se com plenitude, de corpo e alma, ao serviço da promoção do bem comum durável, sem
pospor o interesse supremo da Pátria aos interesses circunstanciais de suas preferências políticas.

Pertenceu ao pequeníssimo grupo daqueles homens raros que, num dado momento da
História, acertam em criar, sobre o sentimento de um dever específico, uma responsabilidade tam-
bém específica.

Bem servir todos os mineiros e o Brasil foi a sua legenda. E, mais do que isso, foi a sua
história. E seu amor à Pátria foi o decoro de sua existência. Como era natural, este amor tinha como
base o total conhecimento da terra em que nasceu e do povo a que pertenceu, pois nihii volitum quin
praecognitum como dizem os filósofos - ninguém ama cousa alguma sem que, primeiro, a conheça
bem. E ele conheceu bem, muito bem, o Brasil inteiro, com as suas crenças e as suas aspirações, as
sua tradições e as sua boas esperanças, as suas alegrias e as suas dores, os seus desejos e os seus
pensamentos. Não houve caminho de norte a sul que ele não percorresse, nem montes ou serras em
cujos cimos não houvesse visto amanhecer ou pôr-se o sol daqueles crepúsculos cujo festival de
luzes multicoloridas lhe maravilhava os olhos. Vale dizer: amou a Pátria com amor de perfeição e
foi o bom brasileiro que, até a medula dos ossos e até os mais íntimos recantos do coração, sentiu o
gostoso prazer de sê-lo.

Nunca foi visto reclamando direitos. Pelo contrário, viveu proclamando seus deveres,
desde que foi prefeito de Belo Horizonte até chegar, com vôo reto de águia, à Suprema Magistra-
tura da Nação.

Na verdade, ele foi diferente de muitos políticos que vivem cansados da exaustiva fadiga de
não fazer cousa alguma de interesse para o povo, ou cansados de serem terrivelmente nocivos ao povo.

Nunca deu por terminado a sua ânsia de trabalhar. A sua vida parecia com a da abelha. Era
fecunda e incansável.

Seu melhor retrato de corpo inteiro, sua fotografia mais perfeita, está na imensa quantida-
de de boas e grandes obras, filhas de sua portentosa imaginação criadora, de sua sublimada paixão
pelo trabalho, cujo regime foi no fui/-time, na dedicação total do tempo de serviço.

Em distintos personagens a sua pessoa realizou-se, com a fisionomia e a maneira de ser
que lhe eram próprias. Nele se viam diversos talentos em grau eminentíssimo, diversas vocações
perfeitamente enlaçadas entre si, diversas atividades da melhor categoria. A soma de todos estes
ingredientes de sua personalidade sugere a imagem do artista de si mesmo que soube compor o
fulgurante mosaico em que se viam o médico humanitário, o grande político, o estadista ímpar, o
grande orador, o homem aberto a todas as audácias.
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Caminhou rumo à imortalidade e foi um Herói, com seu gênio, com suas Peculiaridades
específicas, com seu ímpeto, com seu esforço colossal. Sobretudo com sua sublime loucura de
construir Brasília, depois de fazer Furnas e Três Marias, de implantar a indústria naval e a indústria
automobilística, e de realizar outras obras gigantescas. E sentiu que, também nas grandes empresas
da civilização, não se constrói cousa alguma sem um mínimo de dor, sem ser vítima de um mínimo
de incompreensão e de injustiça que é uma das formas mais duras e mais fecundas do sofrimento.

Concluída a tarefa da construção da Nova Capital Federal, 25 vezes menos cara que a
Ponte Rio—Niterói, deveu ter experimentado a mesma agradável impressão que experimenta a mãe
que, diante do recém-nascido bonito e robusto, não se recorda das dores com que o dera à luz do
mundo.

Neste importantíssimo trabalho de notável interesse nacional e que marcou definitivamen-
te a conquista da Amazônia, provou que era homem bem-dotado de um gênio que não surgiu só do
poder de sua mente extraordinária, mas do encontro de sua aptidão com o terreno propício para que
frutificasse a semente conservada através dos tempos, desde que o Marquês do Pombal, Ministro
do Rei D. José 1, governava Portugal e suas colônias.

Convertendo em realidade o sonho de muitas gerações que queriam a interiorização da
Capital do Brasil, Juscelino mostrou que o gênio não serve para tudo, mas para uma atividade
específica. Surge da oportunidade em que a sua aptidão e o terreno citado se encontram e se fecun-
dam mutuamente no preciso e único momento histórico em que a obra importante deve ser realiza-
da. Nem antes, nem depois.

Em todos os Estados da nossa República, ele viu brotar, florir e frutificar a sua beneficên-
cia. Podia assim repetir aquelas palavras que o Rei Teodorico deixou nos Anais de seu Império:
Optamus numera multis coliata dividere, utpossint ubique nostra beneficia puiluiare.

TEVE SUCESSORES, MAS NENHUM CONSEGUIU SUBSTITUÍ-LO

Como a flecha do arco na direção do alvo, a sua poderosa vontade esteve sempre apontada
para o futuro. Eis a razão por que experimentou o prazer de deixar uma etapa nova de magnificência
e de glória na História do Brasil.

Teve o patriotismo do seu tempo, do seu momento histórico, de sua própria atualidade,
pois era também filho da sua época na mesma medida que o era da sua pátria.

No seu procedimento como Governador de Minas e como Presidente da República nada
de censurável houve de que arrepender-se. Cumpriu bem, muito bem, a missão que o povo lhe
confiou, excedendo os limites rígidos da obrigação, deixando atrás de si rastro luminoso que a
gozada sandice de seus cruéis adversários e a fúria diabólica de alguns militares não conseguiram
nem conseguirão apagar.

Dir-se-ia que ele tinha aquela aristocracia que consiste em possuir virtudes pessoais e
qualidades raras que sempre haverão de situá-lo entre os nossos políticos humanamente melhores
que se sublimaram no cumprimento dos seus deveres.

Até como político ele foi um romântico, conforme o pensamento de Ortega y Gasset: Un
romantico es un hombre ai que ei corazón se le ha subido a la cabeza.

Vem a propósito gritar que talvez o Brasil andasse melhor e seria outro se, nestes últimos
vinte anos, a cada presidente e à sua corte de tecnocratas houvesse subido o coração à cabeça.

A glória que coroa muitos heróis, é aquela cuja grandeza está na razão direta do romantis-
mo de cada um deles, isto é, na parte de sentimento que a paixão desinteressada teve na vida do
protagonista e nos grandes feitos que sua exuberante personalidade suscitou.

Se o homem é o que são as suas obras, quem ousará, no Brasil, comparar-se com Juscelino?
Até hoje, o povo sente o vazio deixado por este homem excepcional por suas virtudes,

incomparável por sua elevada categoria política. E percebe que o seu lugar continua vago, no go-
verno do Brasil. Pois, se teve sucessores, ainda ninguém conseguiu substituí-lo.

PARA EVITAR O NAUFRÁGIO DO ESQUECIMENTO,
O SEU NOME NUNCA PRECISOU DE SALVA-VIDAS

Optimista, criador e semeador de otimismo, capaz de ver tudo azul, mesmo estando tudo
escuro, durante o seu governo os bons brasileiros, alegres e unidos, trabalhavam pelo verdadeiro
progresso da Nação.

Numa admirável unidade de esforços, numa perfeita comunhão de pensamentos, numa
bela harmonia entre o capital e o trabalho e entre a autoridade e a liberdade, todos viveram cinco
anos de paz e de prosperidade em torno de seu Presidente. Esta a razão por que o seu nome nunca
precisou de salva-vidas para evitar o naufrágio do esquecimento, inevitável para todos que lhe
foram contrários e, como canibais, procuravam devorar sua boa fama de incansável promotor do
bem humano da sociedade.

Na pessoa dele, o otimismo era virtude positiva e forte manancial de estímulos e não a
sanção esteriotipada de sorrisos diante de tudo que ele fez. Não era filho do bom êxito colhido nos
trabalhos realizados, era o genitor de todas as suas vitórias.

VÍTIMA DE GROSSEIRAS INSOLÊNCIAS, DE INSULTOS E VITUPÉRIOS

Gozou da áspera bem-aventurança de padecer perseguição daqueles que nunca aprende-
ram a ser úteis ao Brasil, pois o que souberam fazer foi viver na ociosidade bem remunerada, como
parasitas da Nação, enamorados de quimeras.

Puritanos, conhecidos por seu farisaísmo, esquecidos dos vícios e defeitos de que anda-
vam podres, quando se reuniam para acusá-lo e condená-lo, faziam a gente recordar aquele prover-
bio oriental: Não acredite, nunca, na castidade alardeada pelos eunucos.

Muitos lhe foram cruelmente hostis, na mais grave e venenosa forma de hostilidade: a calúnia.
No Senado Federal e na Câmara dos Deputados soavam e ressoavam, contra ele, insultos

e injúrias, tremendas invectivas, alusões ferinas, grosseiras insolências. Em vez de responder os
ultrajes dos insensatos, deu exemplo de superior desdém pela garrulice tagarela de todos eles que,
hoje, merecem é dó, piedade, nada mais, visto que não procediam como os mais nobres animais
que são capazes de ensino e de controle. Domesticam-se leões, tigres e leopardos. Mas não se
doutrinam mosquitos, pulgas, percevejos nem outros vis insetos.

É axioma filosófico que os elementos, enquanto estão na própria esfera, não pesam -
Elementa in proprio non gravitant elemento. Assim as calúnias com que os energúmenos infamaram
Juscelino, na consciência de cada um deles não pesavam porque eram elementos na sua esfera. As
maldades de que viviam e com que pretendiam ficar na memória da posteridade faziam lembrar
aquele Eróstrato que, na mesma noite em que nasceu Alexandre, no ano 356 antes de Cristo, procu-
rou a imortalidade no Templo de Diana em Efeso, empunhando a tocha do incêndio e procurando
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destruir uma das mais lindas e suntuosas entre as Sete Maravilhas do Mundo. Neles a injustiça era
mais do que um vício, pois era a religião da impiedade e da covardia. Pensaram em condenar
Juscelino no severo Tribunal da mais sadia Opinião Pública, e aconteceu o contrário: eles é que
foram inapelavelmente condenados. Os seus ultrajes converteram-se em apoteose. Supinamente
ignorantes e sem qualquer autoridade moral para julgá-lo, nunca pensaram que é tremendo erro
atentas contra a luz, e que, quanto mais negra for a noite, mais os astros cintilarão.

Quanto mais densa era a escuridão com que desejavam enegrecer a sua reputação, mais ela
resplandecia. E quanto mais alta era a maré de injúrias e vitupérios levantada contra a sua honra,
mais alto era o lugar que ele ocupava na estima dos homens sérios e austeros. Isto lhe bastava. O
resto era o resto. E o resto nunca teve importância

PERGUNTAR NÃO OFENDE

Antes de encerrar este modesto estudo sobre o inesquecível Presidente, posso, devo e
quero formular estas perguntas:

Quede seus perseguidores que, com satânica arrogância, tanto o vexaram, inclusive com o
enorme sacrifício de curtir as amarguras do exílio voluntário, preferível a outras males maiores que
lhe poderiam ser impostos?

Sêneca considerava este sacrifício como intolerável: Carere Patria intolerabjie est, pois
causa enfermidades difíceis de serem curadas, visto que não constam nas lições da Medicina: asaudade e a nostalgia.

Quede aqueles profissionais da maledicência que, fazendo o monopólio da mentira, anda-
vam com os caninos mordazes sempre afiados para estraçalhar o seu nome? Atentos aos pequenos
erros e às falhas comuns em qualquer administração, e nunca aos acertos que havia nela, pareciam
morcegos que não podem ver de dia e só enxergam à noite. Eles não podiam apelar para o esqueci-
mento ou para a ignorância porque a fama, com repetidos ecos, os olhos, como testemunhas, ates-
tavam como ainda atestam, que ninguém o superou no governo da República.

11
	aqueles fanfarrões que perderam tantas oportunidades de pôr à prova sua esquisita

valentia", quando o bravo Major Haroldo Veloso carecia da solidariedade de companheiros de
farda e ficou sozinho e perdido nas matas de Jacareacanga, até ser preso, em condições físicaslamentáveis? Preso, é verdade. Mas, em seguida, anistiado pela patética humanidade do Presidente.

Quede aqueles que, tendo soberbíssimo conceito de sua autoridade, queriam mais do que
poderiam querer e cresciam em atrevimento contra a vítima inocente de sua violência nos inquéri-
tos inúteis que não apuraram cousa alguma que a desabonasse?

Quede aqueles que, com seu ódio estulto, esperavam vê-lo encarcerado, como se fosse
crime o fato de ele ter feito o Brasil progredir mesmo cinqüenta anos em cinco?

Quede aqueles idiotas saturados de fracassos, que não pensaram nas dificuldades em que
ficaram perdidos e no beco sem saída em que se meteram?

Quede aqueles que, padecendo do complexo de superioridades, nunca foram melhores do
que ele e, por isso, sem reflexão e sem exame de consciência, lavrando sentenças irrevogáveis, o
condenaram, abusando do poder que consiste em poder o lícito e o justo, e em nunca poder o ilícito
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e o injusto? O ilícito ou o injusto nunca se pode fazer, ainda que se faça. Quatro quintas partes das
maldades dos homens, contadas nos livros da História, tiveram como causa ou motor o ressenti-
mento e a inveja, paixões parecidas filhas da mesma mãe perversa: a injustiça.

Quede aqueles selvagens que, por serem violentos, julgavam que eram fortes, ignorando
que a violência, doença da força, só conduz aos triunfos efêmeros? E mais, ignorando que as gran-
des vitórias pertencem às naturezas dignamente calmas, aos heróis tranqüilos que, magnificamente
serenos, como Juscelino, nunca pretenderam dominar os outros, pois antes de tudo aprenderam a
dominar-se a si próprios.

Quem se lembra daquele paranóico General e mal-educado Presidente que, num momento
de debilidade mental, no governo da República, estupidamente se recusou a prestar a Juscelino, no dia
da sua morte, as homenagens fúnebres a que tinha direito e, num gesto irracional, tentou impedir o
povo de prestar-lhe as homenagens da apoteose por ocasião do sepultamento de seus restos mortais?

Quede aqueles que não conservam na memória a sempre oportuna advertência de Sólon

que, perguntado qual das Repúblicas é melhor governada respondeu: aquela em que sempre é

feita a melhor justiça?

Quede aqueles cegados pela paixão, que é uma perturbação da mente, os quais nunca
puderam observar que uma das cousas mais lindas que Deus fez, neste mundo, é um dia depois do

outro? 
Na verdade, cada Sexta-Feirada Paixão é sempre sucedida por um Sábado das Aleluias

anunciando um Domingo da Ressurreição.

Quede aqueles que, durante algum tempo, pareciam viver no gozo da suma felicidade e,
hoje, privados da simpatia popular por causa das besteiras que fizeram, vivem infelizes e atormen-
tados pelo remorso? Qui se dederunt i,npietati, etiam in summafelicitate sunt infelices.

ENQUANTO VIVEU, JUSCELINO BRILHOU

-	Versos gregos encontrados em Traies, Cidade da Lídia, parte ocidental da Anatólia, na
Ásia Menor, começam com estas palavras: Enquanto vives, esplende.

Enquanto viveu na terra, Juscelino brilhou. Brilhou, mesmo. Esplendidamente . Como o sol.

Deus, que houve por bem lhe inspirar tantas, tamanhas e tão belas obras e lhe conceder a
graça de executá-las todas a fim de o Brasil crescer e subir, com certeza já premiou a sua alma com
os resplendores da luz celestial que não terá fim.

SUA LUMINOSA IMORTALIDADE

Até parece que trezentos anos antes de	
Juscelino nascer, estava no pensamento do

jesuíta Padre Antônio Vieira, quando este, orador insuperável, disse, no 
Sermão de Santa Iria,

pregado em Santarém:

A vida, por larga que seja, tem os dias contados. A fama, por mais que conte anos e
séculos, nunca lhe há de achar conta, nem fim, porque os seus são eternos
Afama vive nas almas, nos olhos, na boca de todos, lembrada nas memórias, falada nas
línguas, escrita nos anais, esculpida nos mármores e sempre repetida sonoramente nos
ecos e nas trombetas da mesma fama.
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ki
Das injustiças, das injúrias e das calúnias, dos vitupérios e dos insultos de que Juscelino

foi vítima sem culpas, Deus lavrou a coroa de sua gloriosa felicidade, de sua luminosa felicidade
espiritual.

*

No seu Memorial, em Brasília, deveria figurar, com letras de ouro, aquela legenda que,
para seu epitáfio, escreveu o poeta Quintus Ennius (240-169 a.C.) que Catão, o Antigo, retirou da
Calábria e levou para Roma:

Nemo me lacrymis decorei'.
Neque funera fletum fwdt.
Volito vivus per ora vi rum.

Na língua portuguesa:

Ninguém me chore.
Ninguém com fúnebres memórias me honre.
Não morri, não.
Andando nas bocas dos homens de bem,
Estou voando nas asas da Fama
Por todas as nações civilizadas.

Capítulo 20

JÂNIO QUADROS E MAQU lAVEI
(O Amoralismo em Política)

Jânio sempre foi astuto, no pior sentido desta palavra, No melhor sentido, ele seria sagaz,
arguto, hábil, talentoso e perspicaz. Mas, no pio?; ele foi solerte, espertalhão, velhaco, tendo o
cérebro e o coração cheios de enganos, habilidoso na arte de enganar os bobos que lhe davam
crédito e confiança: Ad decipiendum alios ingeniosus, e perito na arte de maquinar dolos:
Machinandi dolos peritus (Dolo é qualquer ato consciente com que alguém induz, mantém e confir-
ma outrem em erro. E é vontade deliberada e conscientemente dirigida ao fim de obter um resultado
criminoso ou de assumir o risco de o produzir).

Ele nunca hesitou em usar imoral esperteza para iludir a boa-fé de quem confiasse nas
promessas feitas quando fazia propaganda de sua candidatura a governador de São Paulo ou a
presidente da República. Quanto a esse particular, foi astutíssimo (arte tutissimus).

Permito-me salientar que, vista sob certo ângulo, a sua astúcia era gravíssimo defeito de
péssima categoria, produto de desconfiança sistemática contra qualquer pessoa ou contra todos
que, com atenção, escutassem e aplaudissem as suas palavras.

Quem o observasse bem verificaria que, por ser astuto, ele tinha mal regradas as suas paixões.

Melancólica a sua compleição, tanto na sua constituição física quanto no seu temperamen-
to. As vezes sorria. Mas sorria depressa, voltando logo ao seu aspecto de homem avinagrado, de
ânimo borrascoso, sempre capaz de fazer mal a muita gente, com acessos de fúria nos gestos
descomedidos e nos discursos inflamados pelo álcool.

Feio por natureza, era um animal triste. Raras vezes mostrava tranqüilidade no rosto. Duro,
intratável, esquisito, ríspido, ele era seco no físico como no espírito (conforme o juízo do historiador
Gileno De Carli, deputado pernambucano). Seco, apesar de viver mergulhado na cachaça e no uísque.

Cínico, sabia esconder o seu cinismo sob o manto da mais refinada hipocrisia.
Querendo uma coisa, quase sempre simulava querer o contrário. Pois sabia esconder as

suas intenções. E quando lhe não era possível alcançar com a razão o que desejava, procurava
meios, modos e artifícios de alcançá-lo com fingimentos.

Parecendo ser mais populista do que popular, acabou ficando vulgar, ordinário, reles, des-
moralizado.

Especializou-se em contradições. Fazia alarde da sua humildade, quando era um poço de
vaidade e de orgulho. Punha na cabeça o boné do condutor de bonde, porém era assíduo freqüentador
dos mais ricos empresários do Brasil, como o engenheiro José Ermírio de Morais, o maior indus-
trial de toda América Latina, que ele quis fazer embaixador do seu governo na República Federal da
Alemanha, e como o Conde Francisco Matarazzo. Espalhava fubá na gola do paletó, a fim de ser
visto como tendo muita caspa (mais nos miolos do que na cabeça), e sentava-se nos meios-fios das
calçadas de muitas ruas para comer sanduíches como um proletário qualquer, tendo como objetivo
sensibilizar os pobres e os humildes para que votassem nele, homem simples e pobre nas aparên-
cias, porém folgado capitalista, na verdade. Adulava a classe operária esperando que ela lhe desse
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os votos nas urnas, mas os seus olhos ávidos de muito dinheiro, os seus desejos de substanciais
auxílios, melhores esperanças de preciosos financiamentos, ele os não desviava dos maiores grupos
econômicos como os da Votorantim, da Metal Leve, do Moinho Santista, da Indústria Automobilís-
tica, da Pirelli, dos japoneses, dos banqueiros, dos empreiteiros de obras públicas, de todo aquele
pessoal riquíssimo que compunha a FIESP e a Associação Comercial de São Paulo e dos empresá-
rios que eram donos dos jornais de maior penetração em vários Estados da nossa República. Todos,
antípodas das classes operárias porque se encontravam muito bem situados em áreas diametralmente
opostas aos penosos lugares de enormes sacrifícios em que elas se encontravam.

Seus mais atuantes cabos eleitorais não estavam entre os que trabalhavam nas fábricas de
tecidos, nas usinas siderúrgicas, nos eitos das lavouras; não se encontravam entre os estivadores e os
bagrinhos, os ferroviários, os motoristas, os pedreiros e os que suavam no exercício de qualquer outra
modesta profissão honrada; pois eram governadores de Estados como os de São Paulo, da Guanabara,
da Bahia e de Minas Gerais, e outros políticos graúdos em diferentes pontos do território nacional;
eram os latifundiários, os nababos, os reis do cacau, do fumo, do café e do gado, e outros bilionários;
eram os poderosos proprietários de grandes órgãos da imprensa, como Júlio Mesquita Filho, e os mais
vibrantes e apaixonados jornalistas, como Carlos Lacerda, que liderava grande grupo de oficiais supe-
riores das Forças Armadas enfeitiçados por seu talento oratório, embora alguns dissessem ter ele
muita leitura e pouca digestão (não seria por falta de sucos digestivos próprios).

Dificilmente podendo ser prudente, o astuto quase sempre revela acentuada inclinação
para a imprudência, sua mania, seu pendor irresistível. Antes de agir, o prudente pede conselhos a
quem pode dá-los com acerto. O imprudente não procede assim. Se pede conselhos é depois de
fazer o que mal entendeu. E nem sempre se aconselha com as pessoas melhores, preferindo ouvir
aquelas que nunca discordam dele.

Antes de agir, o prudente cuida de observar se ajusta com as pessoas o efeito das suas ações.
O imprudente faz o contrário. Se está arreado de autoridade, costuma aparecer em público dominado
pelo zelo do bem comum. Na verdade, o que ele sente é o afã do mando pelo mando mesmo.

Ambicioso de glórias ainda que efêmeras, o astuto ama o poder pelo poder. E, quando
governa, não aceita os freios da razão nem os bridões da consciência. Todos os caminhos retos lhe
parecem de perdição. E nos caminhos tortuosos, que dão muitas voltas, encontra a maneira mais
sublime de praticar a arte da política.

O astuto Jânio Quadros dava a impressão de que havia cursado a Escola do Poder fundada
por Niccolo Macchiavelli (1469-1527) que pertencia a uma família nobre de Firenze (Florença).
Pai da arte nova deilo Stato, conforme a opinião de Giovanni Papini expressa no livro La Spia dei
Mondo, Maquiavel, desde cedo, habituou-se a ver no passado um guia para o tempo presente e, no
conhecimento do que foi, excelente ajuda para prever o que poderá ser ou acontecer.

Ficou famoso por ser o autor de Ii Principe, um livro pequeno quanto ao número de pagi-
nas, porém grande, muito grande, se forem levadas em consideração as substanciais lições que ele
contém. Para alguns leitores, boas lições. Para outros, más. E, para outros, péssimas lições. E a
fama do livro, impresso pela primeira vez em 1532, fez que o seu autor passasse aos pósteros a
perpetuidade do seu nome, causando espanto em alguns setores da sociedade, provocando censuras
e condenações em outros, e motivando aplausos em outros mais, principalmente entre quase todos
os reis e ditadores da Europa.

Houve papas que o condenaram, afirmando ser O Príncipe obra de Satanás. E, conquanto
vítima das maldições de austeros eclesiásticos, ele ficou sendo livro de cabeceira dos imperadores,
e best-selier nas livrarias destes últimos séculos, o XVIII e o XIX.

Por ser brilhante expressão do absolutismo, raro era o soberano que o não carregava entalado
no sovaco ou que o não tinha nas mãos e sob os olhos atentos e ávidos de lições interessantes. Não lhe
faltaram apaixonados comentários. Muitos leitores descobriram nele ocultas idéias. E os políticos,
nos capítulos lidos de dia e de noite, aprenderam importantes lições sobre a razão do Estado.

O Imperador Carlos V o memorizou, palavra por palavra. Sabia-o de cor. E o tinha, todo,
na ponta da língua. A Rainha Catarina de Médicis se sentia familiarizada com o livro dedicado a
seu pai Lourenço II de Médicis. E, como regente do reino durante a minoridade de seu segundo
filho Charles IX, reinou na França com muita astúcia e perfeita dissimulação, conforme as lições de
Maquiavel. Os Reis Enrique III e Enrique IV nunca se separaram dele, nem por um minuto ao
menos. A Rainha Cristina da Suécia chegou a redigir um largo comentário sobre ele. E Frederico da
Prússia, quando era príncipe-herdeiro, escreveu o Anti-Macchiavelli, revelando extraordinária po-
breza de espírito e fazendo a malícia de Voltaire escrever que ele havia cuspido em sua comida
preferida para que ninguém mais pudesse ter o bom gosto de comê-la.

Tanto os fundadores do absolutismo quanto os seus adversários e, de modo particular, os
inimigos do altar e do trono, gostaram do livro que Maquiavel havia escrito para os que querem
conservar a liberdade de uma república e, também, para os que têm a intenção de suprimí-ia.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), célebre escritor que conseguiu sertão famoso quan-
to Voltaire, como filósofo, adotou por divisa: Vitam impendere vero. Estas palavras de Juvenal na
Sátira IV devem ser assim traduzidas: Consagrar a sua vida à verdade. Ele proclamou Ii Principe
como o livro dos republicanos.

O Risorgimento Italiano confirmou Niccolo Macchiavelli como santo universal. Para
Cavour ele era o professor. Como super-homem foi tido e havido por todos aqueles que, saindo da
massa popular, chegaram ao poder, aqueles que fizeram por merecer as elogiosas palavras
maquiavélicas:

Não creio que alguma vez se chegue a encontrar um homem que se haja levantado de um
estado baixo ao de soberano pela força honrada. Se conseguiu chegar foi pelo engano,
pela trapaça.

Napoleão afirmava que o único livro político sério que se pode ler é o de Maquiavel. E
Lênin, em sua obra Enfermidades Infantis do Comunismo, recomenda a leitura de Ii Principe aos
comunistas como o melhor remédio contra a estupidez.

Jânio Quadros confiava demais e não desconfiava bastante. Não evitava o excesso de confi-
ança que o fazia demasiadamente imprudente, nem o excesso de desconfiança que o fazia intolerável.

Agia como se não tivesse idéia clara do que é poder. Confundia o seu poder de presidente
da República com o poder das forças elementares da natureza, com o poder de um leão, de um tigre
ou de uma pantera, com o poder de um furacão ou de um vulcão.
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Só se pode falar de poder no exato sentido da palavra quando, de um lado, se encontram
energias reais que podem mudar a realidade das cousas e, de outro, uma consciência que esteja
dentro de tais energias, uma vontade firme que as dirija para objetivos certos, uma faculdade que
ponha em movimento as forças no rumo destes objetivos. Tudo isto pressupõe o espírito, aquela
realidade que existe dentro do homem e que é capaz de desligar-se dos vínculos diretos da natureza
e de dispor livremente sobre esta.

O poder só se define quando o homem tem consciência dele, decide sobre ele, o transfor-
ma em ação. Tudo isso significa que o poderoso deve ser responsável por seu poder.

Jânio se tinha na conta de todo-poderoso, esquecido de que ser onipotente é poder somen-
te o lícito e o justo e não querer poder o ilícito e o injusto. O ilícito e o injusto ninguém pode fazer
em sã consciência ainda que os faça. Porém, tais eram a sua vaidade, o seu orgulho e a sua jactân-
cia, que ele tinha o soberbíssimo pensamento de que podia tudo e admitia como afronta à sua
autoridade alguém imaginar que havia limites para o seu poder.

Parecia haver aprendido de Nietzsche subtrair o uso do poder ao âmbito da responsabilida-
de que é sempre uma responsabilidade moral. Mas ignorava completamente a filosofia do poder
que ensina esta verdade: o poder não é bom nem mau. Só adquire sentido pela decisão de quem o
usa bem ou mal. Por si mesmo o poder não é construtivo nem destruidor. Regido essencialmente
pela liberdade de quem o comanda e lhe dá  melhor ou o pior destino, o poder tanto tem a possibi-
lidade de realizar cousas boas e positivas quanto corre o perigo de produzir efeitos maus e destrui-
dores. Este perigo cresce à medida em que o poder é exercido por um irresponsável que não se
submete a nenhuma obrigação moral. Neste caso, o poder é demoníaco.

Ele assumiu o poder na plenitude da sua vaidade, do seu orgulho e da ignorância sobre
como exercê-lo com dignidade e compostura. Sem qualquer manifestação de humildade. Esta pala-
vra, faz muito tempo, foi convertida por muitos políticos, que se presumem tutores da nação, em
sinônimo de debilidade, de pobreza vital e de covardia, em compêndio de tudo o que Nietzsche
denomina decadência e moral de escravos. No sentido cristão, a humildade é nobre virtude de
força e não de debilidade. E o humilde é o forte, o magnânimo, o audaz.

Deus foi Quem, primeiro, adotou a atitude da humildade, fazendo-a possível ao homem,
quando aconteceu a Encarnação do Verbo, quando a Segunda Pessoa da Santíssima Trindade to-
mou a humilde forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem; e, na condição de homem, se
humilhou fazendo-se obediente até morrer crucificado. Toda a humildade da criatura tem a sua
origem no ato de o Filho de Deus fazer-se homem, ato realizado sem que Ele fosse obrigado por
alguma necessidade, mas com absoluta e total liberdade, porque o quis; na realidade, por amor ao
homem, para promover a perene felicidade de todos os homens, assim na Terra como no Céu.

Creio que posso e devo afirmar que qualquer poder honesto, decente, nascido da boa espe-
rança e da confiança do povo, constantemente se apresenta sob a forma da humildade. Porque,
sabendo honrar o mandato que lhe foi confiado pela maioria dos eleitores brasileiros, o presidente
da República é servidor do povo. Vale dizer: é servo, é escravo do povo. Vive e viverá no honroso
trabalho de prestar bons serviços ao povo, sem medir sacrifícios, sem pensar em seu próprio bem-
estar ou na sua felicidade pessoal. Haverá de viver cuidando de promover o desenvolvimento e o
crescimento econômico da nação, e não de corromper o poder fazendo-o perverso, com suas deci-
sões arbitrárias, irracionais.

*
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Para qualquer homem de bem proceder corretamente no exercício da autoridade que lhe
foi confiada pelo povo é necessário ter o conselho como fiel companheiro de todos os acertos e
inimigo capital de todos os erros.

A Filosofia Perene, pela boca de Cícero, definiu o conselho como o desejo de fazer as
cousas conforme a razão.

Quintus Horatius Flaccus, célebre poeta clássico, foi um dos maiores gênios da Antigüida-
de. Escreveu quatro livros de Odes, um de Epodos, dois de Sátiras, dois de Epístolas e a Arte

Poética. Walckenaer em sua História da Vida e das Poesias de Horácio, traduzida para língua

francesa, declarou:

Comme philosophe ii était èpicurien; mais, de même qu 'Epicure, ii faisait consister le
bonheur dans 1 'usage moderé des hiens de la vie, et recommandait la pratique des vertus.

Em muitos de seus apreciados versos se encontram belíssimas lições de filosofia. Por
exemplo: na Ode XII do Livro IV, empregando a palavra consilium com o sentido de pensamento
sério, ele escreveu: misce stultitiam consiliis brevem. Isto é: misturar aos pensamentos sérios uma
curta loucura.

Nos melhores dicionários da língua portuguesa, como o de Aurélio, a palavra conselho
aparece como senso do que convém, prudência, tino, juízo e discrição.

Entre os louvores que continuam sendo dados ao Imperador Adriano (P. Aelius Adrianus,
nascido no ano 76 de Jesus Cristo) sempre teve o primeiro lugar o de não empreender ações sem
que primeiro precedesse maduro conselho.

Jânio devia saber que por falta de conselho muita gente foi levada para o abismo, para a
desgraça. Foi o que aconteceu com Maxêncio, que cruelmente perseguiu os cristãos. Estupidamen-
te ele mandou construir uma ponte falsa (a ponte Milvius) sobre o Tibre, dois quilômetros distantes
de Roma, a fim de que caíssem no fundo do rio o Imperador Constantino e os seus soldados,
quando por ela passassem. Mal sabia ele que o feitiço haveria de virar contra o feiticeiro, pois a tal
ponte ruiu quando, sob o seu comando, passaram os seus guerreiros. E foi o que aconteceu com
Diomedes, o fabuloso Rei dos Bistones, na Trácia, e um dos heróis da Guerra de Tróia. Ele foi
devorado pelos cavalos que a sua maldade treinou para arrancar e devorar as carnes dos corpos de
seus inimigos.

Ele deveria sentir-se impedido de ignorar que é na tranqüilidade da razão que se acham os
conselhos acertados, os bons conselhos que podem e devem ser estimados como pérolas da virtude
da prudência.

A prudência sempre foi necessária ao homem para ele poder fazer qualquer cousa impor-
tante - Virtus in rebus pruden tia sempre agendis.

Ela é o sal de todas as virtudes com o qual o presidente da República deve temperar o seu
governo para que não seja desabrido por áspero, nem aborrecido por insolente, nem muito amado
por brando demais.

A prudência é necessária a todas as pessoas, principalmente às d etentoras do poder, como
a agua ao sequioso, o pão ao faminto, a saúde aos enfermos, a vista aos cegos. E a virtude superior
as outras como o sol aos mais astros, o diamante às mais pedras, o ouro aos mais metais. E a virtude
que tudo tempera, tudo governa, tudo abranda, que freia a intemperança e prende a temeridade.
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Estando no governo, ela faz florescer o povo e engrandece a República. Por isso foi que
Apolônio de Tiana, filósofo pitagórico e taumaturgo, nascido na Capadócia, região da Ásia Menor,
recomendava ao imperador Domiciano que deveria irmanar a prudência com o poder, porque mutu-
amente necessitava de uma e outra coisa, assim como a vista necessita da luz e a luz da vista:
Potentia tibi est pariter et pruden tia opus est, alterum altero indiget quemadmodum visus luce et
lux visu. (E o que se lê na sua obra Apologie 'I Dom itien.)

A prudência é que ensina o que se deve buscar e o de que se deve fugir.
O que Jânio devia fazer era guardar-se e resguardar-se de qualquer imprudência nas pala-

vras, nos gestos e nas ações. Nunca desejar ser palmatória do mundo, nem assumir ares de mestre-
escola arrogante e já superado. Nunca deitar a barra do atrevimento muito além dos termos da
explicação humana. Pois, quem a muito se atreve, em muito periga. E renunciar aos embustes, à
impostura, aos enganosos artifícios.

*

Votando nele e dando-lhe a vitória nas urnas, a maioria dos eleitores brasileiros votou mal,
muito mal, porque não se deve escolher para chefiar o Poder Executivo de qualquer nação um
homem de espírito demasiadamente confiado. Pelas mãos de Sêneca, a Sabedoria Antiga escreveu:
Spiritus magnifugiendi aliquando et quos casus dedit assumendi.

Como presidente, embora por sete meses, Jânio se revelou cheíssimo de confiança em si
mesmo. E, saindo dos limites da razão e do bom senso, entrou, sem-vergonha, na área da temerida-
de. Desta espécie de confiança sempre se seguem desagradáveis surpresas, grandes decepções e,
sobretudo, onerosos trabalhos nunca imaginados. Eis o que, a propósito, advertiu Sêneca: Fiducia
arrogans laborare solet.

Para qualquer político, que subiu às mais altas posições no Estado e na República, não há
cousa mais vergonhosa que uma confiança sem freios, esquisita e bizarra, alheia aos termos da
prudência e que não consegue finalizar bem as suas ousadias.

Na confiança é necessário ter tal meio que não seja pouca, que possa ser nociva, nem
tamanha, que chegue a ser perniciosa. Por isso é que só merece louvores aquela confiança que sabe
pôr a estimação própria tanto em seu peso real que tome para si quanto baste.

Antes de começar qualquer obra, o presidente ou o governador há de pesar e considerar
a razão com que as empreende e, depois, começá-la, continuá-la e terminá-la sem que os perigos
iminentes o desanimem de conseguir o fim desejado. No princípio de todas as coisas é indispen-
sável o conselho, e no perigo delas uma certa e racional audácia: Rebus inchoantibus consilio uti
oportet, periclitantibus vero audatia. Esta lição é de Tito Lívio. Se o conselho preceder a execu-
ção da obra, esta será realizada sem perigo. Perigosa é a confiança que se antecipa ao exame das
forças: Pernitiosa est praevenire fiduciam vires.

Se Jânio acreditasse em Deus e confiasse na proteção dEle, as suas ações haveriam de sair
com o desejado acerto e, as suas boas intenções, com o fim pretendido. De John Owen (Johannes
Auduenus), meu predileto poeta novilatino, estes dois versos que ficam bem aqui:

Solifide Deo, soli constanter adhaere.
A solo cunctis eripiere malis.
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Para sua completa desgraça e para infelicidade de toda a Nação brasileira, ele confiava
demais e não desconfiava bastante. Considerava afronta ao seu poder o fato de alguém pensar que
tinha limites o que ele podia. Conforme seu errado ponto de vista, ele podia tudo, tanto o justo e o
lícito quanto o ilícito e o injusto. Tendo elevadíssimo conceito dos seus poderes, sempre quis fazer
mais do que podia fazer. Fazia tudo sem conta, nem peso, nem medida. Queria mais do que lhe
convinha querer. Foi por isso que ele perdeu o que sempre ambicionou ter e tinha: a presidência da
República sua maior glória.

O poder era o alimento de que se nutria. Para ele foi que nasci, costumava dizer a seu bem-
querido amigo, o Deputado Padre Godinho. Esta era mais uma grande mentira entre as muitas
outras que ele dizia como profissional no exercício da arte em que ficou famoso.

O seu procedimento na presidência da República revelou que ele não havia nascido
para o poder.

E3

A mentira era o seu pão de cada dia. Mentia naturalmente. Até com alguma bravura.
Mesmo assim, via crescer, dia a dia, o número de seus fanáticos admiradores.

Mentindo, sempre mentindo, ele mostrava que o seu mentor, o seu guia espiritual, o seu
guru havia sido Nicolau Maquiavel (Niccolo Macchiavelli), que, certa vez, escreveu:

Na arte da hipocrisia, faz muito tempo que recebi o batismo, a confirmação e a comu-
nhão. Na arte de mentir, possuo a dignidade de doutor. A vida me ensinou a misturar o
falso com o verdadeiro e o verdadeiro com o falso.

No começo do Capítulo XVffl de 11 Principe (sua obra mais conhecida), Maquiavel escreveu:

só têm feito grandes coisas os principes que fizeram pouco caso de sua palavra,
que souberam despistar os outros, enfim, que souberam trair os que confiaram em sua
lealdade.

Acreditando em seu mestre, que ele reputava infalível, Jânio Quadros passou a vida men-
tindo. Principalmente, sua vida política.

Mentiu, quando, para fim eleitoral, prometeu ao povo abaixar o custo de vida que, no
primeiro mês e nos outros seguintes de seu calamitoso governo, foi subindo.. .subindo... até ficar
insuportável. Mentiu, quando aos brasileiros prometeu não fazer emissões de moedas. E no primei-
ro mês de seu malfadado governo emitiu mais de 7 bilhões de cruzeiros, aumentando assim o meio
circulante. Entre 1° de fevereiro e 25 de agosto foram emitidos mais de 80 bilhões de cruzeiros.
Vale dizer: mais da metade do valor das emissões realizadas nos cinco anos de trabalhos realizados
por Juscelino Kubitschek a fim de ele construir Brasília, Furnas e Três Marias, e uma extensíssima
malha rodoviária para melhor desenvolvimento e maior crescimento econômico do Brasil: in vias
divitiae. Mentiu, quando aos capixabas prometeu, em praça pública, transferir a sede da Compa-
nhia Vale do Rio Doce para Vitória. Mentiu a muita gente austera e honrada que confiou em sua
palavra que parecia merecer fé. Mentiu, quando a muitos cidadãos dignos de respeito prometeu
fazê-los participantes do seu governo como ministros, como subchefes de seus gabinetes civil e
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militar e como ocupantes de cargos elevados no segundo escalão, visto que, na última hora, muitos
se viram preteridos por outras pessoas.

Permito-me citar o caso acontecido com o Dr. Miguel Lins, nomeado para o cargo de
Consultor-Geral da República. Não lhe dando tempo de esquentar a cadeira em que já havia senta-
do, Jânio, sem demora, o afastou da Consultoria, escrevendo-lhe um bilhete em que lhe deu a
entender que, se não quisesse demitir-se, seria demitido. Em tal bilhete constou:

Ninguém formulou junto de mim qualquer protesto referente à escolha, nem eu o tolera-
ria. Não admito influências ou interferências indevidas ou impertinentes no meu governo.

Foi mais uma mentira que ele escreveu. Pois o Deputado Gabriel Passos, numa entrevista
concedida ao Estado de Minas, em fevereiro de 1961, salientou que essas influências ou interferên-
cias indevidas ou impertinentes vigoraram contra ele, depois de haver sido sondado sobre a sua
nomeação para ser Ministro de Minas e Energia.

Do mestre inesquecível que ensinou a muitos políticos a arte maquiavélica de eles exerce-
rem o poder conseguido à custa da mais infame demagogia, Jânio aprendeu muitas outras lições,
como esta:

Nunca nos faltarão razões para justificar a não realização de um compromisso. Mas é
preciso saber desempenhar bem o papel: é mister ser hábil em fingir e dissimula, porque
os homens são tão simples e tão acostumados a obedecer às circunstâncias que, aquele
que despista sempre, encontrará sempre a quem despistar.
De todos os exemplos recentes, não quero esquecer um.
Alexandre III não fez senão enganar os homens: nunca pensou noutra coisa, sempre achou
ocasião de fazê-lo; nenhum homem soube prometer com mais desplante, nem fazer maior
número de juramentos sem cumprir um só, contudo a astúcia sempre lhe foi bem sucedida,
porque conhecia a gente com quem lidava.

Eis outra lição bem aprendida e posta em prática:

um príncipe prudente não deve sustentar a sua palavra quando isto o prejudica ou
quando as circunstâncias que lhe fizeram prometer alguma coisa já não existem.

No citado Capítulo XVIII, Maquiavel coloca em lugar de destaque aqueles que, astutos,
fizeram pouco caso da palavra empenhada e souberam trair todos que confiaram em sua lealdade. E
pondera que o chefe de governo

precisa ter um espírito capaz de girar conforme ordenem as variações dos ventos e das
circunstâncias e não se afastar do bem, se puder, e praticar o mal, quando for necessário.

Jânio ignorava que a palavra empenhada é uma ilustre escrava encarcerada pelos grilhões
das promessas feitas espontaneamente. E que qualquer pessoa a quem se fez uma promessa tem
direito natural sobre o que lhe foi prometido.

Ação mais gloriosa não há do que no auge das maiores felicidades (vitória nas urnas e
posse do alto cargo pleiteado) cumprir a promessa feita entre os maiores apertos da mais árdua
campanha eleitoral.
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Para alguns políticos safados, como Jânio, as bonanças da sorte são os naufrágios da fide-
lidade aos compromissos publicamente assumidos. E as promessas que, com os apertos da necessi-
dade, foram feitas, morreram com as alegrias causadas pelo bom êxito nas urnas.

Sobre ele, o pai da sua candidatura à presidência da República, o maior janista, Carlos
Lacerda, havia dito:

Jânio é incapaz de cumprir os mais reiterados compromissos.
É um paranóico delirante virtuoso da felonia, consumado instrumento de traições repeti .-
das. E o animal político que, até hoje, neste País, mais me fez lembrar Adolph Hitler.
Creio mesmo que, politicamente, ele é filho de Hitler com Macunaíma, o herói sem ne-
nhum caráter da criação de Mário de Andrade. Quando Jânio quer mentir, jura até sobre
a honra da família.

(Todas essas preciosas pérolas foram colhidas no jornal lacerdista Tribuna da Imprensa de
4, 6 e 11 de abril, de 29 de maio, de 2 de junho e de 3 de agosto de 1955).

O mesmo Carlos Lacerda, certa vez, lhe gritou às orelhas: Não seja cínico. Não engane o
povo. Entretanto, ele continuava mentindo.

Vem a propósito esta pitoresca declaração de Lacerda:

Quando estava em plena campanha contra a corrupção, representada no caso do jornal
'Ultima Hora', chocou-me a visita de Jânio Quadros à 'Ultima Hora' de São Paulo, acom-
panhada de louvores ao jornal. Telefonei-lhe, da redação da 'Tribuna', estranhando. Ele
disse sem hesitar:

- Tome um lápis e um papel.

Editou, palavra por palavra, um desmentido, no qual acentuava sua solidariedade com a
minha campanha, esclarecendo que apenas fizera uma visita de rotina a todos os jornais.

No dia imediato, a 'Última Hora' publicava um desmentido ao desmentido, também auto-
rizado por Jânio Quadros.

Como se vê, o homem era de péssimo procedimento sob o aspecto moral. Não inspirava
confiança, e de ninguém se fiava. Tinha todos como embusteiros e sacripantas iguais a ele, tanto os
seus aduladores e louvaminheiros incansáveis quanto alguns de seus mais respeitáveis e leais com-
panheiros (de comovedora lealdade canina). No meio dessa gente formada de homens sérios, esta-
vam Otávio Mangabeira, Magalhães Pinto, Clemente Mariani, Lucas Nogueira Garcez, Raimundo
Padilha, Adauto Lúcio Cardoso, Roberto Abreu Sodré, Pedro Aleixo, Bilac Pinto, Herbert Levy,
Afonso Arinos, os irmãos Cid e Alde Sampaio, Rondon Pacheco, Carvalho Pinto, Aureliano Cha-
ves e outros udenistas que gozavam da lua-de-mel com o poder em 1961 e tinham o grave defeito
de, durante as horas de bonança, não pensar na tempestade que, a qualquer momento, poderia
desabar sobre eles. Mais depressa do que podiam esperar, todos se sentiram burlados nas esperan-
ças e enganados nas promessas da leviandade petulante e furiosa. E verificaram que ele não era o
mal imaginado gênio político. Na realidade, era um doido varrido.
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Continuando a mentir sem pejo, falando ao povo pela Voz do Brasil, no dia da sua posse nasuprema magistratura do País, ele gritou:

Este será um governo rude e áspero; tais objetivos não têiii sentido de ameaça, antes
exprimem afranqueza de quem não mente aos seus concidadãos, porque não foge ao seu
dever nem abdica de suas convicções.

.sei de mim que resgatarei a palavra de fé empenhada nas praças.

Se o presidente fosse mais instruído ou tivesse substancial cultura, adquirida no Copioso
estudo, com certeza tomaria conhecimento daquela lição de Jacques Maritain, dada em seu livro
Princípios de uma Política Humanista:

A má-fé a perfídia, a mentira, a crueldade e todos os outros meios do mesmo gênero que
podem, em certos casos, parecer úteis ao poder da equipe governante ou à prosperidade
do Estado, são em si, como atos políticos, nocivos ao bem comum e tendem, por si mes-
mos, a corrompê-lo.

Jânio era mau. Contumazmente mau. Além disso, não tinha equilíbrio mental. Era mesmo
doido. Os udenistas sabiam que ele era assim. E preferiram morrer de amores por ele, consagrando-
lhe esquisita paixão que lhes perturbou a inteligência, a vontade e a memória. Deram a entender
que eles queriam um presidente que pudesse desempenhar ao mesmo tempo o papel de homem e de
animal, conforme o figurino de Maquiavel, apresentado em uma das páginas de O Príncipe.

O monstro concebido e parido pela UDN saiu pior do que era esperado.

Jânio não se preocupava com o anátema de cruel. Preferia ser temido a ser amado. Nos
capítulos XVII e XVIII de 11 Principe, Maquiavel lhe havia ensinado que

há duas maneiras de lutar: uma com as leis, outra com a força. A primeira é dos homens,
a segunda das feras. Mas como freqüentemente a primeira não basta, é preciso recorrer à
segunda. Urge, pois, que o princípe saiba fazer bem o papel de homem e de fera.

No governo, ele preferiu ser mais fera do que homem. Estabeleceu o regime do terror e lhe
deu forma e vida. Procurou aniquilar muitos de seus adversários políticos, maltratando-os como se
fossem seus piores inimigos. Foi terrível com eles, pensando que os reduziriaao silêncio. Porém as
suas loucuras e doidices apenas conseguiram este modesto resultado: escravizar o pensamento e a
vontade de quase todos os udenistas, intimidando os seus líderes, submetendo-os a seus doentios
caprichos. Este foi o grande triunfo de seu soberano poder

Maquiavel conta numa das páginas do seu livro que Moisés, para valorizar as suas inova-
ções, mandou matar muita gente. Jânio quis promover a morte moral de Juscelino Kubitschek e de
muitos juscelinistas, escolhendo a dedo militares que lhe pudessem prestar o sabujo serviço de
lacaios nas palhaçadas de inúteis comissões de inquéritos.

Quanto a Juscelino, os homens de bem existentes em todo o território nacional sabiam que
seu maior crime foi realmente ter feito o Brasil progredir 50 anos durante os 5 em que ele honrou o
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mandato que o povo lhe havia confiado, com muitas obras públicas magníficas e insuperáveis.
Jânio também sabia, mas tinha uma conta a liquidar com ele: aquela humilhação que lhe fora
imposta na praça que fica defronte ao Palácio do Planalto, pela multidão que assistia à cerimônia
da transferência da faixa presidencial.

Deixando o seu sucessor bem enfaixado no alto do parlatório, Juscelino se retirou a fim de
viajar até a Europa, na hora por ele marcada. Então aconteceu o que não era esperado pelo novo
presidente e pelos janistas fogosos: a praça quase ficou vazia. Milhares e milhares de homens e
mulheres, de jovens e operários, de políticos e intelectuais, sairam atrás dele, gritando: Volta, Jusce-

lino. Volta, presidente. Volta em 1965. Até a volta, presidente. O seu embarque no aeroporto de
Brasília foi belíssima apoteose que ele havia feito por merecer.

Mais tarde, dando testemunho da verdade, Carlos Lacerda, seu mais ferrenho, intransigen-
te e obstinado adversário, afirmaria que Juscelino

tomou a tese certa, a da ação para o desenvolvimento, único meio de tirar o Brasil do
poço em que o meteram a ignorância e a mediocridade Esse mérito ele teve e ninguém lhe
pode tirar. E havia acumulado um capital de popularidade praticamente invencível, cul-
minando na apoteótica inauguração de Brasília.

Estas entusiasmadas palavras do ilustre líder udenista, sempre franco, assim no escrever
como no dizer, me levaram a acreditar que, se tudo corresse normalmente como esperávamos,
Lacerda seria um dos campeões na campanha eleitoral que faria Juscelino voltar a presidir a nossa
República Federativa, em 1965.

Sentindo que o sol tirava o brilho ao vaga-lume, Jânio se deixou roer pela inveja, corrosivo
cuja arrasadora ação química ainda não foi bem estudada. E, babando de despeito, decidiu usar o
seu bodoque para atirar as pedrinhas da sua alcoolizada ira contra a boa fama do seu antecessor.

Quanto a Israel Pinheiro, que escrupulosamente havia administrado a construção da nova
Capital Federal, denunciado como corrupto autor de enriquecimento ilícito, a Comissão de Inqué-
rito Militar foi obrigada a encerrar suas esquisitas atividades nos primeiros minutos de seu inglório
e obscuro trabalho. Pois a vítima de escabrosas acusações, com aquela habitual serenidade de sua
consciência tranqüila, respondeu a primeira pergunta (que ficou sendo a única), dizendo que, para
qualquer tipo de despesas feitas para a construção de Brasília, o pagamento era da exclusiva com-
petência do diretor-tesoureiro da Companhia Urbanizadora, o qual sempre pertenceu à UDN. So-
mente tal diretor movimentava o dinheiro. Comprava e pagava. Mais ninguém.

A tal comissão, considerando a gravidade deste primeiro depoimento, deu por encerrado o
inquérito, provocado por correligionários políticos dos que haviam servido a Novacap no exercício
do cargo ambicionado.

Assim ficaram desmoralizados e expostos ao ridículo Jânio e aqueles pudibundos udenistas
metidos a salvadores da pátria, os quais, com seu esdrúxulo puritanismo, se compraziam em difa-
mar Israel. Nada mais faziam do que imitar aquele bárbaro que procurara a imortalidade no Templo
de Efeso, empunhando a tocha do incêndio. O fazer mal lhes era tão natural que faziam gala do mal
que praticavam. Em alguns a maldade era vício. Em outros, era mesmo natureza. Gostavam de
fazer o mal. Mas, nem isto sabiam fazer, porque em tudo andavam desatinados. Por isso é que o tiro
lhes saiu pela culatra. E eles ficaram vistos como aqueles maldizentes de que nos fala Diodoro da
Sicília no Livro 22 de sua História, os quais, conforme a Lei de Carondas (Legislador de Catânia e

JÂNIO QUADROS E MAQUIA VEL
	 413



PEDRO MACIEL VIDIGAL	 AÇÃO POLÍTICA

de Regium, que viveu 600 anos antes de Cristo), eram levados por todas as ruas e expostos aos
olhos de todos, nas mais públicas praças das cidades, a fim de que todos os conhecessem e fugis-
sem deles, como homens infectos e empestados.

Mais uma vez ficou provado que somente é coroada dos resplendores da glória a cabeça
que for coroada de espinhos.

A inveja e a maledicência sempre passaram por Israel Pinheiro e por Juscelino Kubitschek
agressivas e violentas. Passaram como passam os temporais, os vendavais e as tempestades pelos
cumes das serranias sem derruí-las com suas mais fortes rajadas.

Quanto a mim, o que tenho a dizer é o que está no capítulo seguinte deste livro. Alvo da
raiva de Jânio devido quatro discursos que pronunciei contra os seus erros e as suas patifarias, no
Plenário da Câmara dos Deputados, a partir do dia 7 de fevereiro de 1961. Com  muita alegria naalma foi que lhe prestei as minhas homenagens, castigando os seus atrevimentos.

Da crueldade do desmiolado presidente, Carlos Lacerda também foi alvo. Pai da candida-
tura de Jânio à presidência da República, ele mesmo é quem irá falar de suas amargas decepções.

Algumas vezes, ouviu, da boca dele, antes da renúncia que ninguém esperava, coisas desa-
gradáveis como esta acontecida em rápido diálogo:

- Qualquer dia largo tudo e vou para a chácara de uns amigos, na Itália, escrever roman-
ces. Estou te falando com franqueza.

- Seria uma loucura e uma traição tamanha, Jânio, que nunca mais perdoaria.

- Pois olhe, é  que farei qualquer destes dias...

Lacerda nos conta, prezado leitor:

Dias depois, sou chamado a Brasília. Precisava ter com o presidente uma conversa deci-
siva. Cheguei num jatinho, fui recebido pelo General Pedro Geraldo, chefe da Casa Mili-
tar
No automóvel, ele me diz, com o ar mais natural possível, não muito possível:

- O presidente condecorou hoje o Che Guevara.

Pedi ao meu assistente, Com. Wilson Machado, que reservasse quarto no hotel. Ao chegar
ao Palácio, Jânio recebeu-me e disse:

- Você hoje pernoita aqui.

O mordomo João levou minha valise para o quarto que me estava destinado.

Fiz a toalete no banheiro contíguo, fui para a sala quase fronteira, onde estava posta a
mesa para dois. C mi ersamos assuntos diver.ov, nos quais, de vez em quando, repassava
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o seu pessimismo, o seu desalento, a sua insistente preocupação com a possibilidade de
funcionar o regime democrático. Disse que estava profundamente desiludido.

O seu governo tomava rumos opostos aos que havíamos prometido ao povo. Nessas con-
dições eu sentia que devia dar satisfação ao povo, perante o qual estava comprometido,
saindo da vida pública.

Acabado ojantar descemos, a seu convite, para o cinema. Na grande sala havia mesinhas
com pipocas, cubos de queijo, cerveja e uísque. Levaram um filme de Jerry Lewis, a certa
altura interrompido pelo presidente, que mandou mudá-lo, depois mudou uma vez mais,
até projetarem uma fita defaroeste.

Minutos depois, levantou-se no escuro, foi ao telefone no canto esquerdo superior, voltou
pouco depois, dizendo-me: - O Horta quer lhe falar. Ao telefone, o Ministro da Justiça
pediu-me para ir ao seu apartamento. Chegando, Horta levou-me para um quarto e ali
disse que precisava dos recortes dos meus artigos de 1954/1 955, recomendando uma re-
forma do regime, o que foi chamado de Regime de Exceção, em suma, o que chamaram de
meu golpismo, então. Horta disse: - O que há a fazer, agora, é exatamente o que você
recomendou em 1954. Olhei-o espantado. —Agora, por quê? Precisamente quando o povo
dera a maioria ao novo governo e este contava com o apoio esperançoso de toda a Nação?
Por que adotar agora a solução extrema de 54, se agora a situação era precisamente oposta
àquela? Os dois ministros militares em Brasília, Denis e Heck, já estavam convencidos da
necessidade dessa reforma do regime.
Faltava convencer o Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Grum Moss.
Horta pediu-me que tratasse de prepará-lo.
- Mas vocês estão loucos?, perguntei. Por que isso?
- O Jânio lhe falou? - Insinuou, disse eu. Mas nunca pensei que passasse de uma queixa
essa insinuação. Horta insistiu, dizendo que Jânio o incumbira de falar claramente, e por
isso eu fora chamado. Preciso falar com Jânio, disse-lhe eu. Isto é uma loucura e é inad-
missível.

Saí, mal falei com os presentes, além de San Tiago Dantas, e, se não me engano, com o
Deputado José Aparecido de Oliveira. Tomei o carro e voltei para o Palácio, onde estava
hospedado. Precisava falar com Jânio, evitar a todo custo a marcha daquele ato de insânia.
No saguão, o bom mordomo João me esperava.

- O presidente manda pedir desculpas, estava muito cansado, foi dormir, e me disse para
lhe entregar a valise, convém o senhor ir para o hotel.

Bem sei que correram versões atribuindo a outros motivos essa espécie de despejo. Sei é
que ali estavam o bom mordomo João, a minha valise preta e um golpe de Estado para o
qual o Presidente da República esperava a minha adesão. Tudo de modo a não deixar
traço. Se eu dissesse alguma coisa poderia ser desmentido, seria a minha palavra contra
a do Presidente da República e a de seu Ministro da Justiça.

Nenhuma testemunha a meu favor O crime perfeito. E se eu pusesse a boca no mundo, a
acusação de costume que até hoje serve aos retardatários: Ele é impossível, é contra
todos, é um ambicioso, furioso!...
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Uma espécie de pânico se apossou de mim. Como essas cenas de quem vê uma morte e
quando volta com a polícia o morto sumiu, eu tinha certeza do que estavam tramando e
não poderia evitar a marcha inexorável da trama; nem provar o que alegassem.

Este depoimento de Carlos Lacerda, humilhado por Jânio, está nas páginas com tarjas
vermelhas da revista Manchete, n. 2.268, de 23 de setembro de 1995, sob o título Rosas epedras do meu caminho.

Maquiavel havia implantado o terror na política, dando a ele muita vida com o aniquila-
mento dos adversários de O Príncipe. De César Bórgia havia aprendido a arte de apunha-lar a liberdade.

Jânio era uma formiguinha que queria ser elefante. Era um rato que queria ser tigre ou
leão. Entretanto Abreu Sodré dizia: Ele é assim mesmo, mas só ele pode consertar o Brasil. E
Herbert Levy garantia que ele tinha assomos de loucura, uma loucura para o bem, pois era um
grande administrador

Como ele havia escravizado a imaginação e os pensamentos dos udenistas !!! Este foi seu
maior triunfo!!! Justiça lhe seja feita por motivo de tal ato heróico.

Se, conforme o seu melhor saber, prestou algum serviço à República, foi governando-a
com maldade, com crueldade, revelando que, como administrador, não fez coisa alguma, pois de
administração não entendia bulufas. Não trabalhava porque não sabia trabalhar.

Nos Palácios do Planalto e da Alvorada, passava muito tempo, horas e horas redigindo
ridículos decretos e escrevendo bilhetjnhos aos seus ministros, que ele não recebia para discutir
problemas da administração nem para despachos acerca de assuntos de interesse público.

Era a mais sórdida maneira que ele usava para humilhar e avacalhar cruelmente aqueles
cidadãos escolhidos para seus auxiliares mais imediatos, no governo da Nação.

O orgulhoso Afonso Arinos, quando os recebia, dava-lhes a categoria de memorandos. EPedro Aleixo os classificou de condecorações que honravam toda a família de quem os recebia.
Este ilustre udenista exagerava o valor dos bilhetinhos que não honrariam nem os descendentes dos
escravos das senzalas de Mariana ou de Barra Longa.

O Diário de Notícias, que total cobertura havia dado a Jânio quando candidato a presidência
da República, publicou interessante artigo de fundo no dia 9 de março de 1961. Nele estava escrito:

Seus bilhetes: é preciso urgentemente estudar neles o justo momento em que deixam de
conter sugestões para resultarem em 'capitis diminutio' para um ministro de Estado. E
preciso não confundir um memorando presidencial com um verbete do folclore político-
administrativo.
Seus decretos: cumpre submetê-los a uma eletrólise jurídica, afim de surpreender o seu
exato conteúdo legal, em termos de competência e em termos de exorbitância. E assim
sucessivamente
Para fazer isto, é preciso ser alguma coisa a mais do que o Dasp, com a sua subserviência
visceral; ou do que um próprio secretário de Estado, com o seu natural constrangimento,
ou do que um simples assessor, com as suas compreensíveis limitações.
Para dizer isto, é preciso, em primeiro lugar, ter um mandato da opinião pública. Nós
temos este instrumento em mãos: é um privilégio.
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Medite o Presidente nestas palavras que lhe dirigimos. Para que alguns de seus atos não
façam lembrar, nem de leve, o Brasil de outros tempos, mais que pretéritos, em que tam-
bém um dos poderes da União hipertrofiou-se a ponto de eclipsar os demais.
Tantos milhões de eleitores não votaram nele para ver o Brasil retroceder no tempo.
O presidente eleito não quererá certamente isto. O hábito não faz o monge, mas quem não
quer ser lobo, não lhe vista a pele.

De 2 de fevereiro a 30 de julho de 1961, Jânio escreveu 3.600 bilhetes, dos quais 997
foram destinados aos Ministros de Estado, e os outros 2.603 às autoridades do segundo e do tercei-
ro escalões da administração pública. Muitos de tais bilhetes eram engraçados, humorísticos e, com
certeza, irão ocupar centenas de páginas nos futuros manuais de gargalhadas Provocavam mais
risadas ruidosas e prolongadas do que as piadas de Chico Anísio, de Ary Toledo e dos Trapalhões.

O sisudo e respeitável Ministro da Fazenda, Dr. Clemente Mariani, foi quem mais bilhetes
recebeu: 310. Todos incompatíveis com a categoria da sua personalidade, com a sua estatura inte-
lectual e com sua admirável formação moral.

O Diário Carioca de 13 de agosto de 1961, doze dias antes da espetacular renúncia do
espalhafatoso presidente, publicou este comentário:

Descontando os domingos, dias santos e feriados temos cerca de 150 dias úteis, de 2 de
fevereiro até 30 de julho deste ano. Nesse período, o Sr Jânio Quadros expediu, por dia,
em média, 24 bilhetinhos. Admitindo-se que tenha gasto 10 minutos com cada um deles, o
que parece muito pouco se levarmos em conta o estudo superficial de cada assunto, as
instruções que recolhe para o preparo do bilhete e sua leitura e assinatura, consome o Sr
Jânio Quadros, só nesse minudente e cabuloso mistér 240 minutos de seu precioso tempo
em cada dia útil. São, pois, quatro horas que diariamente ele dedica à sua incoercível
vocação epistolar.
Convenhamos que, para um homem de Estado, esse é quase grande tempo perdido. Perdi-
do para o presidente e para o Estado. As quatro horas que os bilhetinhos lhe tiram, todos
os dias, se empregados em contatos diretos com seus auxiliares, no tratamento de assun-
tos à altura do seu cargo, haveriam de produzir mais e melhor em favor da reputação do
governante.
Para o Estado, é igualmente tempo perdido. Os 2.603 bilhetinhos expedidos, não aos
ministros, mas aos titulares de diversos cargos do serviço público, indica o número de
vezes que o Sr. Jânio Quadros fez por ignorar um dos princípios da organização racional
do trabalho, que é a unidade de comando. Dirigindo-se, por exemplo, ao presidente do
JAPI, quando deveria dirigir-se ao Ministro do Trabalho, está diminuindo a autoridade
deste perante um seu subordinado. Está quebrando a unidade de comando. E está preju-
dicando a máquina do Estado.

Do citado Gileno De Carli esta observação:

É espantosa a versatilidade de assuntos do homem que presidia a República. Os bilhetes
saíam como ordens militares. Nem todas foram cumpridas, algumas se modificaram nos
bastidores para que não dessem a impressão de um recuo. A multiplicidade de incumbên-
cias dava a impressão de que faltava ao Sr Jânio Quadros o conhecimento exato da
realidade econômica nacional. Passou, então, a se valer de inteligência alheia, para su-
prir suas grandes falhas.
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De todo esse laborioso esforço de sete meses, de básico só saiu mesmo do Executivo o
projeto de lei de remessa de lucros para o exterior e, esse mesmo, com erros palmares,
visto que foi um documento apressado, incompleto e incorreto. Demonstrou, porém, um
esforço construtivo. Quanto ao resto dos estudos dos grupos de trabalho, nada apareceu,
nada foi publicado ou divulgado, nada foi encaminhado ao Congresso Nacional.
Não deixa de ser interessante um passeio pelo labirinto que, cada dia, o Sr Jânio Quadros
aumentava e dentro do qual, um dia, ele se perdeu. Tem de tudo. E como um 'bric-à-brac'.
Inquéritos e sindicâncias enchem as vitrines de sua exposição lítero-administrativa cria-
da por seu afã bilhetesco. No que diz respeito ao custo de vida, além das sábias medidas
de preços mínimos, raros foram os bilhetes que tratassem, especialmente, de rebaixamen-
to de preços para melhorar o nível de vida das populações.

O povo se anestesiava com os bilhetes diários. Era o seu ópio.

De meu maior agrado seria apresentar ao prezado leitor ao menos duas dúzias dos pitores-
cos e gozados bilhetes do pândego Jânio, que também merecia o honorífico diploma de Doctor
humoris causa, conferido pela Academia dos Gaiatos da Vila Maria.

Do meu arquivo retiro estes que diversos jornais publicaram:

Em 10 de março, ele mandou um ao diretor da Rede Ferroviária Federal, assim redigido:

Determino o envio, ao meu Gabinete, em 48 horas, do nome da firma que levou a protesto
um título da Organização.

2. Em 20 de maio, enviou ao Ministro da Justiça e ao Presidente do Banco do Brasil um
bilhete em que dizia:

1 - Li nos jornais que o Juiz da Vara dos Feitos da Fazenda, em São Paulo, concedeu
mandado de segurança contra decreto por mim baixado. Aprendi que isto não é possível.
Somente o Supremo Tribunal Federal po-de revogar decreto do Presidente. Adote provi-
dências imediatas.
II - Determino ao Banco do Brasil excluir de quaisquer operações afirma Comércio e
Indústria Hugo Stinnes, que impetrou o mandado. Quaisquer Cumpra-se, imediatamente.

Conforme seu errado ponto de vista era arriscado recorrer ao Judiciário contra os atos
do Poder Executivo. E o Banco do Brasil era tratado como se fosse uma de suas propriedades
particulares.

Ele procedia como ignorante daquela advertência de Justiniano 1, Imperador do Oriente
(527-565), o qual confiou a uma comissão de jurisconsultos, presidida por Tribonianus, a revisão
de todas as constituições de seus predecessores formando o Código que tem o seu nome, seguido
das Institutas (ou Digesto) e das Novelas (todas essas obras reunidas formaram o Corpus Juris
Civilis). Eis a advertência: O magistrado, de quem depende a boa saúde da República, deve estar
mais cercado e acompanhado de leis do que de armas: Majestatem non solum armis ornatam, sed
etiam legibus oportet esse armatam.

Na verdade, são as leis inexpugnáveis fortalezas contra o poder contrário dos inimigos. Se
muitas cidades se defendem sem muralhas, sem leis nenhuma se conserva: Abs que muris urbes
multae sunt, nullae sine legibus.

AÇÃO POLÍTICA

Jânio não se continha nos ímpetos de suas crises nervosas provocadas pelo abuso do álco-
ol. Por isso fez muitas besteiras, quase obrigando o povo a lhe faltar com o respeito devido ao alto
cargo que ele indignamente ocupava.

Vivia pensando que a sua vontade era fonte de direito. E que tinha força de lei tudo que era
do seu agrado: Quod principi placuit legis habet vigorem [Se ele conhecesse o pensamento de
Ulpiano (Domitius Ulpianus), famoso jurisconsulto romano, com certeza o usaria a cada momento
para justificar as insolências da sua insânia.]

Sendo arbitrário no governo, revelou que queria mesmo ser senhor de tudo: arbiter rerum,
o dono todo-poderoso da nossa República: Reipublicae, arbiter a reencarnação de César Augusto
que entrou na História como arbiter imperii.

Devo informar ao prezado leitor que governo arbitrário é aquele que não se fundamenta
em direito certo, mas na vontade de um homem que decide independentemente do direito ou que
modela o direito conforme seus irracionais caprichos.

Considerava-se Jânio como solutus a legibus, desobrigado de sujeitar-se às leis porque
lhes era superior. Sendo Presidente da República não estava fora nem acima das leis. Tinha o
dever de cumpri-Ias para dar bom exemplo a todos os brasileiros, particularmente aos que, víti-
mas da sua demagogia, haviam votado nele. E tinha a obrigação de velar pelo cumprimento delas
no Brasil inteiro.

Ele fazia os maiores esforços para imitar O Príncipe de Maquiavel, o qual perverteu e
prostituiu a política no seu tempo. E dava a desoladora impressão de que não acreditava na supre-
macia do direito sobre o arbítrio, ignorando a lição de Aristóteles:

Os magistrados não foram constituídos para fazer leis, mas para as guardar. São escravos
e não senhores das leis, e assim devem guardá-las e, fazendo o contrário, devem ser aspe-
ramente castigados.

Seu mestre idolatrado, Maquiavel, sempre lhe recomendava que fosse duro, rijo e rude no
governo, sem dar a mínima importância ao anátema de cruel. E que conservasse na memória aquele
preceito: E mais seguro ser temido do que ser estimado.

Preferível seria que ele prestasse mais atenção às lições da História, mestra da vida. Con-
forme elas, por serem temidos se perderam muitos reis, ditadores e alguns presidentes de repúbli-
cas que abusaram da autoridade. Por ser amado, nenhum ficou perdido.

Aos bilhetes datados de 10 de março e de 20 de maio de 1961, acho conveniente acrescen-
tar este, concernente ao decreto sobre corridas de cavalo:

3. Em 13 de maio

General Pedro Geraldo de Almeida, Chefe do Gabinete Militar
Excelência:

1 - Expedir, hoje, circular a S.Exas. os Governadores dos Estados, dando ciência do de-
creto que regula as corridas de cavalo e trote, indicando o 'Diário Oficial' que o publica,
e solicitando a sua rigorosa aplicação.
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II - Para ciência desse Gabinete e da Casa Civil, o decreto será mantido e cumprido, q
risca, O Governo nem sequer o reverá.

Jânio Quadros.

Como os jornais noticiaram na ocasião, o tal decreto ameaçava de punição os jóqueis-
clubes que tomaram depressa as providências que se faziam necessárias, apelando ao Judiciário em
defesa dos seus direitos. Pois o art. 141 da Constituição Federal afirma que nem mesmo a lei poderá
excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual. Eis a sua redação:

3. Para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, conceder-se-á
mandado de segurança, seja qual for a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso
do poder."

Deliberadamente, Jânio ia voltando as costas à Constituição, querendo excluir da aprecia-
ção do Poder Judiciário a legitimidade de alguns atos seus que ele considerava irreversíveis e indis-
cutíveis. E, com arrogância, dizia aquelas palavras ameaçadoras que eu já citei: E arriscado recor-
rer ao Judiciário contra os atos do Poder Executivo.

O traço predominante do caráter de Jânio estava nas suas extravagâncias que, em muitas
ocasiões, davam a nítida impressão de anormalidade. Raro o dia em que ele não fazia alguma
loucura.

Sem dignidade e sem gravidade foi que ele ocupou a presidência da República. Dificil-
mente havia nos seus atos qualquer elevação. Não se via nele aquela nobreza que Sócrates situou na
temperança da alma e do corpo, na bondade dos costumes. Tinha que ser assim, pois as virtudes
nunca floresceram nele. Depois do decreto regulando as corridas de cavalo e trote, vieram outros
bem gozados sobre o uso do biquíni nas praias, sobre os ovos de tartaruga e sobre a caça de jacarés.

Um dos mais divertidos foi o que proibiu a briga de galos e deu origem a este bilhete com
a data de 21 de junho, dirigido ao chefe da Casa Civil:

4. Determino a expedição de circular aos Governadores dos Estados solicitando coibirem
nos termos do decreto em vigor; rigorosamente, as chamadas rinhas.

No dia 25 de julho, voltou ao mesmo assunto, fazendo ameaças, como se o desenvolvi -
mento e o crescimento econômico do Brasil dependessem das brigas de galos. E escreveu ao gene-
ral não acostumado a tratar de ninharias, dessas banalidades que ficariam bem nos lacaios ou em
qualquer empregadinho:

S. Chefe do Gabinete Militar:

Reiteradamente, no Estado do Rio, o decreto que proíbe as rinhas vem sendo desrespeita-
do. Entenda-se com o Governador daquele Estado para que o faça cumprir; de forma
efetiva. Não deseja o Governo Federal, que confia nas autoridades fluminenses, adotar
outras medidas. Mas, se necessário, fá-lo-á.

a) Jânio Quadros.

AÇÃO POLÍTICA

Ficou claro que a maluquice do Presidente o havia aconselhado a fazer uma intervenção
federal naquele Estado, se o seu governador não quisesse levar a sério o estúpido decreto.

O fá-lo-á denunciou que Jânio era mesmo um sujeito gramatical, embora, para o Brasil,
seria melhor se ele fosse um sujeito lógico, a quem se pudesse dar fé.

No caso da briga de galos, a sua opinião era outra quando fazia sua campanha eleitoral.
Querendo acalmar o dr. Albertino Drummond, presidente da Sociedade Recreativa dos Círculos de
Galos de Combate, em Belo Horizonte, pondo-o em sossego, escreveu este bilhete:

6. Caro amigo e companheiro Nélson Thibau. Abraços.

Desejo que você procure o Albertino Drummond, em nosso nome, para tranqüilizá-lo.
Diga-lhe que o problema das rinhas não é da alçada do Governo Federal, nem minhas
preocupações. A Nação clama tais medidas no econômico e no social, que não terei tempo
para afastar as brigas de galos...
Dê-lhe também o meu abraço cordial.

Do Jânio Quadros.

No fim do mês de junho saiu o decreto-rolha relativo às transmissões de rádio e televisão,
tirando do DCT a competência para exercer a fiscalização delas e transferindo-a para o Ministério
da Justiça, objetivando a compressão da opinião política do País. Tal decreto era um golpe na
manifestação de pensamento no Brasil.

A maioria da Câmara dos Deputados, pela voz autorizada de José Maria Alkmim, não
aceitou nem respeitou este decreto. E o deputado Antônio Carlos Magalhães, udenista da Bahia que
a Jânio havia dado vitória nas urnas dos municípios de que era chefe político, gritou que nem
mesmo no período de 37 a 45 se aponta um decreto tão terrível em relação às liberdades públicas,
tão drástico em relação a esse próprio Congresso. Com essa violência, o louco presidente violava
a Constituição no § 50 do art. 141, que garante a manifestação do pensamento, independente de
qualquer censura.

No dia 25 de agosto, poucas horas antes de sua renúncia ao mandato de Presidente da
República, escreveu e assinou seu último bilhete:

Presidente da Companhia Siderúrgica Nacional:

1. Transcorre hoje a data do falecimento do Presidente Getúlio Vargas, cuja memória
quer este Governo homenagear; por mérito e justiça, ligando o nome do inesquecível
brasileiro à Usina de Volta Redonda.
2. Na qualidade de representante do Governo, acionista majoritário dessa Companhia,
convoque VSa. assembléia geral extraordinária para a finalidade especifica de dar a
denomição 'Presidente Vargas' àquela usina".

a) Jânio Quadros.

Assim procedendo, o que queria, antes de tudo e acima de tudo, era machucar Lacerda, dar
um pontapé na bunda dele. Não lhe bastou despejar do Palácio da Alvorada, à noite, o hóspede
ilustre que ele havia cordialmente acolhido ao meio-dia, com esta delicadeza: Você hoje pernoita
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aqui. A sua intenção não era homenagear Getúlio, era magoar e ferir os brios do governador da
Guanabara que lhe havia negado o apoio para o programado golpe de Estado, recusando-se a parti-
cipar da tropa de assalto ao regime democrático.

Jânio vivia ruminando a advertência de Maquiavel, contida nestas palavras:

Faz-se necessário que o príncipe, que se quer manter no pode,; aprenda a não ser bom

É melhor governar com maldade, com crueldade do que com demência.

Mau, de refinada maldade, ele se fez inimigo do Congresso Nacional, cuja grande maioria
formava aguerrida oposição ao seu governo, que nunca se interessou pela promoção do bem co-
mum durável. Além disso, exigia dos deputados e senadores que lhe conferissem plenos poderes,
extraordinários e absolutos, que ultrapassavam os limites do bom senso e de tudo mais que a ima-
ginação poderia supor. Como e por que conferir plenos poderes a um doido varrido ou a um tarado
que era formidável perigo para a ordem política e social, para a democracia e, sobretudo, para a
nossa Pátria que ele, cada dia, empurrava mais para o abismo?

Na verdade, o que ele queria era a subserviência e a desmoralização do Congresso Nacional.
Com desfaçatez, bradava:

Com esse Congresso, é impossível governar Procuro fazer o possível para fazer funcio-
nar o regime democrático, mas não há jeito.

Era possível governar, sim. O Congresso nunca atrapalhou a administração do funesto
presidente. Uma das provas desta verdade está em que, durante os sete meses de seu calamitoso
governo, ele mandou ao Congresso 73 mensagens que foram transformadas em projetos, para sua
regimental tramitação. De todas, somente uma tinha conteúdo reformista, de mudança de orienta-
ção econômica, a de n. 391, que tomou na Câmara o n. 3.25 1/6 1. As outras mensagens eram sem
nenhuma conseqüência para as tais reformas estruturais preconizadas por ele.

Outra prova está em que Jânio enviou ao Congresso 17 vetos. Destes, 11 foram mantidos,
5 rejeitados e 1 veto parcialmente mantido e parcialmente rejeitado. Como se vê, o saldo positivo
lhe foi favorável. Então se conclui que o Congresso era injustamente acusado de não ter colaborado
com o Poder Executivo.

Repito: com esse Congresso era possível governar, sim. Bastava a Jânio saber trabalhar e
gostar de trabalhar.

Em Rosas e Pedras do Meu Caminho, Carlos Lacerda escreveu:

Logo que começou a governa, se é que chegou a começai; Jânio tinha tudo nas mãos. O
apoio maciço das Forças Armadas, o apoio imensamente majoritário do povo, o apoio ain-
da que contrafeito de muitos políticos e o apoio alvoroçado de outros. Uma expectativa
internacionalfavorável um vendaval de esperanças no Brasil inteiro. Suas primeiras medi-
das encontraram compreensão, aceitação, obediência. Mesmo as mais insólitas. No Minis-
tério da Fazenda, Clemente Mariani ia dando resultados: o esforço contra a inflação se
fazia sem prejudicar o desenvolvimento, sem encolher o País. Mas Jânio não parecia saber
o que tinha afazer no governo. Não conhecia o Brasil, seus homens, seus assuntos.
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Uma tarde, no Palácio das Laranjeiras, quando veio para a Conferência dos Governado-
res, em vez de começar a conversa pelos problemas que íamos discuti, perguntou:

- Você consegue governar na Guanabara com esta Assembléia?

- Com dificuldade, mas consigo.

- O Magalhães Pinto, em Minas, consegue? O Juraci, na Bahia, consegue? Eu, não. Eu
não consigo.

Jânio não era católico nem cristão. Conforme a ótica de Maquiavel, é que ele via o cris-
tianismo, como religião que beatificou mais a gente submissa do que a gente ativa, como religião
que sempre considerou o desprezo do mundo como bem superior, e que exige força para sofrer e
não para atuar energicamente. Este modo de viver parece haver debilitado o mundo e havê-lo
entregue aos espíritos maus. (Foi o historiador alemão Valeriu Marcu quem afirmou o que acaba de
ser lido.)

Outras lições de Maquiavel que ele pôs em prática foram estas:

O Príncipe, mormente o príncipe novo, deve agir contra afê, a caridade, a humanidade e
a religião.
Deve parecer clemente, fiel, humano, religioso e íntegro. Mas deve conservar-se bastante
senhor de si para, se for preciso, poder e saber fazer exatamente o contrário.

Seguindo tais lições, ele condecorou Che Guevara, o mais eficiente colaborador de Fidel
Castro na transformação de Cuba em mais uma das Repúblicas Soviéticas dominadas pelo comu-
nismo materialista e ateu. E convidou para vir receber, aqui no Brasil, as homenagens do seu gover-
no, aquele tirano Josip Broz Tito, verdugo dos católicos, perseguidor da Igreja na Iugoslávia, assas-
sino de quase 100 mil croatas e algoz do Arcebispo Stepnac.

Não sei o que mais dizer sobre o maquiavélico Jânio Quadros.

Encerro este estudo sobre ele, afirmando que lhe assentam com justeza aquelas palavras
com que Sêneca fotografou Caius Caesar Augustus Germanicus (mais conhecido por Calígula
porque, desde menino, usava botinhas ou botinas que os soldados calçavam):

A natureza lhe concedera grandes poderes a fim de que todos os seus contemporâneos
pudessem observar a que excessos chegaria, no auge do prestígio, uma extraordinária
maldade: 'A rerum natura editus est ut ostenderet quid summa vitia in summa fortuna
pos sent'.
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Capítulo 21

RESPOSTA A UMA INJÚRIA

(Discurso pronunciado em Brasilia, na Câmara dos Deputados, do dia 27 de
julho de 1961.)

Sr. Presidente, Srs. Deputados:

O Estado de S. Paulo, na página 6 do número de ontem, publicou uma notícia transmitida
pela sua sucursal nesta Capital sobre irregularidades na Companhia Vale do Rio Doce. E adiantou
que, hoje, seria divulgado o relatório a respeito de elas todas.

Conforme a tal notícia, a Comissão de Sindicâncias, presidida pelo tenente-coronel Joa-
quim Antônio Fontoura Rodrigues e composta dos senhores Valdemar Souza e Hélio Range!, apu-
rou liberalidades administrativas e prejuízos por má administração, na mencionada companhia.

Segundo o relatório, 362 milhões e 400 mil cruzeiros foram distribuídos pela direção da
Vale do Rio Doce nos últimos três anos.

E conclui a referida notícia:

Além de outros pedidos, a Comissão solicita inquéritos administrativo e criminal contra
os diretores da companhia e aponta, além do ex-Presidente da República, os Deputados
Federais Padre Vidigal e Carlos Murilo como incursos no art. 317 do Código Penal, por
terem obtido, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagens indevidas.

DESPREZAR OU REPELIR AS INJÚRIAS

É princípio da Filosofia Moral saber desprezar as injúrias, caso não sejam escandalosas,
que, então, é necessário repelí-las.

Se me chamam hipócrita, que faz ao caso se o não sou. Porém se me chamam ladrão,
sinto-me obrigado a defender a minha honra por todos os meios lícitos. Assim procedendo, imitarei
Jesus Cristo que, havendo um mequetrefe lhe dito que ele era samaritano, e outro que tinha demô-
nio, ao primeiro não respondeu, mas ao segundo replicou: Não tenho demônio. Calou-se ao escár-
nio, porém respondeu à injúria. Não se deu por entendido ao que lhe foi dito por desprezo. Entre-
tanto não quis dissimular o que era escândalo. Fez pouco caso da burla, mas respondeu à blasfêmia.

II

O PAPEL MONSTRUOSO DA MENTIRA

Nicolai Berdiaeff, famoso filósofo russo, observou que até hoje a Ética ainda não prestou
bastante atenção ao papel prodigioso e monstruoso que a mentira desempenha na vida de muitos
homens e de muitas instituições.
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Não se trata da mentira, que é considerada como manifestação do mal. Mas daquela Outra
de que se lança mão com vistas ao bem ou ao que é tido na conta de bem. Pois há homens que,
somente com os indispensáveis auxílios da mentira, conseguem afirmar o que eles consideram um
bem. Naturalmente pensam que, objetivando a conquista do bem, só mesmo a mentira lhes seja o
único meio de alcançá-la.

Neste calamitoso governo de Jânio Quadros, muitos de seus lacaios, considerados como
melhores amigos e fiéis companheiros de orgias e de farras, adotam a mentira em detrimento da
verdade, como a melhor maneira de imitar o doido e poderoso chefão que se diz moralizador e se
proclama honesto, como se o povo achasse graça nessa pilhéria de mau-gosto.

III

O OURO DA VERDADE E O COBRE DO ENGANO

Pensando que está promovendo o bem comum, Jânio provoca escândalos, deixando
emprenhar-se pela cachorrada que o cerca, sempre latindo infâmias e calúnias contra Juscelino
Kubitschek e seus melhores amigos. E organiza comissões de sindicância formadas de divertidos
palhaços que não sabem a razão por que a natureza deu a cada um deles duas orelhas. Por isso é que
julgam, ouvindo só uma parte, a acusadora, para ela inclinando sensivelmente o afeto e a confiança.

Se gratuitos inimigos de Dom Hélder Câmara e de Dom Távora denunciassem, calunian-
do, inventadas ou imaginárias marmeladas na Cruzada de São Sebastião e na Fundação Leão XIII,
somente porque esses dois bispos foram bons amigos de Juscelino, e das generosas mãos dele
receberam grandes e repetidos auxílios financeiros, esses posudos militares, que presidem pânde-
gas comissões de sindicância, seriam capazes de dar crédito apenas aos acusadores e levariam ao
pelourinho os dois reverendíssimos prelados.

AÇÃO POLÍTICA

do I-lerbert Levy, hoje na presidência do diretório nacional da UDN, teria interessante e oportuno
depoimento favorável a fazer.

O Dr. Raimundo de Brito, diretor do Hospital dos Servidores do Estado, correto e exem-
plar no cumprimento de todos os seus deveres, foi castigado porque, contra ele, foi apurado que,
durante a sua administração, houve internamento de jornalistas, apenas com o pagamento de medi-
camentos e radiografias, de acordo com a lei feita no governo do Presidente Eurico Dutra, e não
revogada posteriormente.

No DNOCS, a única imoralidade realmente apurada foi praticada pela Comissão de
Sindicância nomeada pelo gozado Jânio Quadros. O Diário do Congresso Nacional, na página
3.113 de seu número publicado no dia 11 de maio desse ano, trouxe na íntegra o discurso do nobre
colega Deputado Euclides Wicar. Nele consta:

A tal Comissão de Sindicância teve a integrá-la um advogado de vida complicada e pas-
sado duvidoso, um oficial do exército, tenente-coronel Ibiapina, 'troupier' da Arma de
Engenharia, o qual goza de mau conceito entre os seus camaradas, desde quando aluno
do extinto Colégio Militar do Ceará. Em conseqüência de um inquérito policial-militar
aberto na Escola Militar de Resende, este Ibiapina foi excluído do Corpo de Instrutores
da citada Escola. Trata-se de fato escandaloso que não convém ser relatado. As testemu-
nhas, segundo estou informado, depuseram sob pressão ".

O que não se procura apurar é a quantidade numerosa das bandalheiras cometidas por
janistas desonestos que estão, com gazuas e pés-de-cabras, arrombando o Tesouro Nacional, alguns
já acusados de muitas patifarias, no Plenário desta Casa.

Permito-me lembrar aquelas corajosas denúncias feitas pelo nobre Deputado Paulo
Mincarone, contra oficiais da Marinha envolvidos em negociatas na Fronape, subordinada à Petrobrás.

IV

OS ATREVIMENTOS NUNCA TERMINAM BEM

As sindicâncias abertas e os inquéritos encerrados sempre ficam desmoralizados, visto
que foram e continuam sendo presididos pela imprudência e, sobretudo, pela ignorância que é a
mãe da temeridade.

Temerários, os bizarros representantes de Jânio têm procedido com ódio e por vanglória.
Eis o motivo por que nunca terminam bem em seus irracionais atrevimentos.

No IAPB, a Comissão de Sindicância revelou cavilosa maneira no conduzir as averigua-
ções ordenadas por Jânio Quadros. E, no relatório dos seus trabalhos, foi o Vice-Presidente da
República, João Goulart, metido na autoria de supostas irregularidades, sem que tenha sido ouvido
a respeito delas para tomar conhecimento da argüição sem consistência. Sem tê-lo ouvido, a Co-
missão publicou as conclusões a que chegou, afetando a dignidade pessoal dele e atingindo o nobre
mandato que ele está honrando.

A Comissão que, afobada, atuou no Instituto de Resseguros, sem vergonha nem pudor,
arrastou pela Rua da Amargura o nome honrado do Dr. Aloísio Sales sobre quem o janista Deputa-
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V

QUAL É A AFEIÇÃO, TAL É A SENTENÇA

Querendo ser juiz, juiz que não enxerga direito, juiz caolho que enxerga torto, com facili-
dade incrível Jânio Quadros pretende, em vão, condenar seus corajosos adversários à execração
pública.

Com o abuso do poder de sua jurisdição, vexando muitos juscelinistas, tomando com
autoridade pública atitudes condenáveis porque reveladoras de recalques notórios, para ele qual é a
afeição ou a antipatia, tal é a sentença.

Imprudente, ignorando que a justiça não deve ser presidida pela aspereza do ódio, fiando
e confiando no que apressadamente e apaixonadamente concluem os seus xeretas e capachos que,
nele, como num espelho, compõem as suas ações, publicando, logo, os infamantes relatórios que
lhe chegam às mãos, o ébrio Jânio Quadros tem errado que é uma vergonha, tem mentido que é uma
tristeza para muitos daqueles que o elegeram, ludibriados.

Palhaço de quinta categoria, ele ainda não teve tempo de pensar naquela verdade segundo
a qual é a justiça balança do governo. Não cuida de acarear os acusados com os acusadores. Manda
publicar relatórios elaborados apaixonadamente, procedendo como discípulo de Maquiavel que,
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em uma de suas lições, recomendava ao Príncipe, chefe de governo, que fingisse ser virtuoso (omáximo possível) efundamentasse a sua política sobre a maldade levada a grau extremo, visto que
os homem se perderiam se não soubessem e não procurassem ser maus.

De Platão, este juízo: Nenhuma maldade maior que vestir-se da virtude para exercitarmelhor a malícia. Os juristas latinos assim traduziram o pensamento do Filósofo: Extrema estperversitas cum prorsusjustitja vaces, ad id niti, ut vir bonus esse videarjs.

Como modelo digno de ser seguido, Jânio sempre olhou Vitélio (Aulus Vitellius), oitavo
e foi partimperador romano, que passou a sua juventude em Capri nas farras da corte de Tibérioi	i-cipante daqueles deboches que fizeram de Nero o maior orgíaco do seu tempo. Para ver se conquis-

tava a graça e os aplausos do povo, Vitélio descia às piores baixezas.
Grande dano pessoal e a mais completa desmoralização poderão causas ao estúpido Presi-

dente esses apressados síndicos que, em suas rápidas sindicâncias, chegam a suspeitosas conclu-
sões que não casam bem com os fatos. Digo: suspeitosas, porque esses coronéis fogosos e agitados
voaram a elas como se ocupassem um avião bombardeiro para arrasar a boa fama de Juscelino
Kubitschek conseguida na promoção do bem comum durável durante os anos em que, para felicida-
de do Brasil, administrou muito bem a cousa pública (rem publicam).

Vem a propósito perguntar: Onde estavam esses valentes coronéis, cuja divertida bizarria
ou chibante fanfarrice lhes não permitiu a solidariedade à façanha de Haroldo Veloso, que caiusozinho no ridículo de Jacareacanga, e à proeza de Tameirão, que se perdeu nas matas da região do
Aragarças? Simulando prestação de serviços à pátria, na verdade o que eles queriam era o
extravasamento de seus recalques contra o ex-presidente.

Esqueceu-se Jânio, o Quadrado, de que nunca deveria julgar pelas primeiras aparências einexatas informações, porque nelas poderia haver grande engano. Pois é sinal de comovedora bur-
rice acreditas em tudo que sai das bocas suspeitas. Sem, primeiro, examinas se é verdade ou mentira
o que lhe dizem os áulicos e os aduladores, que são seus piores inimigos, ele se meteu em escuros
labirintos que lhe não garantem saída honrosa. Ficou perdido, vendo desacreditada a sua autoridade
e desfigurada a sua imagem, que o abuso do álcool já havia avacalhado.

E pena que o Uustre gramático e péssimo político não tenha tempo para meditas que mui-
tas denúncias são filhas espúrias do ódio e da inveja.

o militar que se preza nunca se enfarinha em soberba sendo lacaio desse ou daquele presi-
dente. Culto ou sem cultura, mais ou menos instruído ou cheio de ciência, deve saber que onde não há
justiça, reina a força, a mentira torna-Se atrevida e faz-se valente, os bons ficam oprimidos e, para usar
palavras do vocabulário janista, os safados ficam favorecidos. E que os seus serviços, bem pagos pelo
povoe devem, todos, ser feitos em defesa da Constituição, nossa Carta Magna, e não para tratar das
crises nervosas, das neurastenias ou do constante mau humor do catastrófico presidente.

A conhecidos coronéis o presidente deu tanta confiança e tanta ousadia que eles, um dia,
lhe poderão ser maléficos, como ao Papa Leão V foi desastrado aquele seu criado Cristóvão que,
subido a tanta privança e dela sobremaneira desvanecido, chegou a prender o Sumo Pontífice em
um cárcere e atreveu-se a chamar-se Papa, como escreveu Ilhescas na 1a parte da História Pontifical,
Lib. 4, Cap. 50.

VII

CUIDEI DE VALORIZAR OS JOVENS,
PRINCIPAL PATRIMÔNIO DO VALE DO RIO DOCE

Um dos últimos relatórios das Comissões de Sindicâncias nomeadas pelo engraçadinho
Jânio Quadros será apresentado amanhã pela que funcionou na Companhia Vale do Rio Doce,
conforme a notícia publicada em O Estado de S. Paulo, fornecida pelo Palácio do Planalto.

De pessoa merecedora de crédito ouvi dizer que, quando à sede da mencionada compa-
nhia chegou o coronel-presidente da tal Comissão, ele foi, logo, perguntando pelos milhões e mi-
lhões de cruzeiros que dos cofres dela haviam saído para as bolsas da família do ex-Presidente
Juscelino a fim de ela passear pela Europa adentro. Vê-se facilmente que o critério inicial adotado
era apuras contra Juscelino as mentiras e calúnias inventadas por seus rancorosos inimigos e adver-
sários impiedosos.

Esses ridículos inquisidores deixavam-se facilmente engravidas-se através dos ouvidos, no
meio da rua ou em suspeitos pontos de encontro, pelos boatos e pelos cochichos da maledicência. E
que eles ignoravam a interessante e oportuna observação de Rui Barbosa: A verdade não são miçangas
suspeitas que a curiosidade das ruas escolhe nas mãos dos mascateadores de bisbilhotices.

VI

ONDE NÃO HÁ JUSTIÇA, A MENTIRA FICA ATREVIDA

Qualquer presidente é passageiro no governo da República.
Qualquer oficial do Exército é permanente no serviço que presta à pátria, bem pago, bemsoldado, com soldo elevado.

O presidente pode não prezas sua honra pessoal, pode até desonrar o cargo que lhe foi
confiado, por engano. Como um dos irmãos Marx, pode ser cômico. Muitas vezes causa a triste
impressão de que é trágico, semelhante a Hitler. E, outras vezes, faz lembrar velhas histórias de
aparição de almas danadas no inferno. Mas um oficial do Exército tem obrigação de prezar a sua
honra, a sua dignidade que se confunde com a da farda que ele veste, com a da sua espada que
sempre deve ser alfaia da justiça. E, assim sendo, deve sentir-se mais honrado com o ser mandado
para a reserva por verdadeiro do que ficar bem-visto ou premiado por lisonjeiro, por mentiroso,cortesão ou sabujo.
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Apurada a improcedência da acusação que pesava sobre a Companhia como financiadora
das despesas com as viagens da família Kubitschek à Europa, a tal comissão procurou investigar as
escandalosas negociações que ela havia imaginado existir durante a administração do professor Sá
Lessa. E, nos arquivos da Vale do Rio Doce, encontrou, assinados por mim, recibos de auxílios
concedidos por sua diretoria, com a indispensável autorização do Presidente Juscelino.

Seja dito e afirmado que todos os auxílios, de 1956 a 1960, não totalizaram quarenta
milhões de cruzeiros, e foram bem empregados:

1. na região do Alto Rio Doce:

a) em Calambau, minha terra natal, hoje com o nome de Presidente Bernardes, para as obras
sociais da paróquia, e a fim de a Prefeitura Municipal construir rêdes de esgotos, de água potável e de
água pluvial, e fazer o calçamento das ruas principais da cidade que é séde do município;

b) em Guaraciaba, para a Prefeitura Municipal fazer a rede de esgotos e o calçamento das
ruas da cidade, e para a paróquia construir e equipar um bom hospital já inaugurado;

e) em Mariana, para as obras sociais da diocese;
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2. na região do Médio Rio Doce.

a) em São Domingos do Prata, para a construção e o equipamento do novo e grande
Hospital Nossa Senhora das Dores, já inaugurado;

b) em Nova Era, para a Associação de Caridade São José construir e equipar os prédios da
Maternidade Nossa Senhora das Graças e do Hospital São José, ambos situados entre os maiores e
os melhores de Minas Gerais;

c) em Santa Maria de Itabira, para a Prefeitura Municipal realizar obras de grande
interesse social;

d) em Jaguaraçu, para a Prefeitura Municipal executar bons serviços de utilidade pública.

3. no Baixo Rio Doce:

a) em Governador Valadares, para a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância
acabar de construir e de equipar uma das melhores Maternidades do interior de Minas Gerais. E,
também, para construir um grande salão paroquial, um grande prédio para o grupo escolar, já fun-
cionando com mais de oitocentos alunos. E outro prédio maior para sede da Escola Profissional
Cura d'Ars em que serão ensinados aos jovens filhos de famílias pobres os ofícios de torneiro
mecânico, serralheiro, soldador elétrico, bombeiro e carpinteiro, podendo ele ser usado para futura
escola de engenharia;

b) em Itambacuri, para a construção de grande prédio escolar, por enquanto o maior do
nordeste de Minas Gerais, no qual já funcionam umjardim de infância, um grupo escolar, o Ginásio
Pio XII, uma escola noturna para adultos e uma escola de comércio; e para terminar a construção e
equipar completamente o Hospital São Vicente já prestando bons serviços ao povo do Município;

c) em Resplendor, para ajudar a equipar e a manter o Hospital Nossa Senhora do Carmo.

Como se pode e se deve concluir, os auxílios solicitados, conseguidos e recebidos por
mim, autorizados pelo Presidente Juscelino e concedidos pela Companhia Vale do Rio Doce,foram
empregados da melhor maneira possível, na instrução, na saúde e na higiene. Isto é, na valorização
do maior capital de imensa região mineira, formada por homens somente lembrados em vésperas
de eleições pelos políticos sem escrúpulos e sem patriotismo, como campo predileto para eles
semearem ilusões e enganarem o povo com promessas bonitas, mas irrealizáveis.

Agindo assim, cuidei de valorizar o Homem do grande Vale, no seu principal patrimônio: ainstrução e a saúde. Se a saúde é que permite ao homem trabalhar, é a instrução que lhe permite
trabalhar bem. Este, o meu grande crime, senhores deputados, crime somente capitulado no Código
Penal promulgado pelo crápula Jânio Quadros. Se mais auxílios eu pedisse e recebesse, mais saberia
bem empregá-los. Pois conheço as necessidades do povo do Vale do Rio Doce, grandes necessidades
que não são vistas pelo zarolho e estrábico Jânio e pela corja de seus patifes aduladores e serviçais.

AÇÃO POLÍTICA

Com certeza, daquela cidade deveu ter saído surpreendido, se não saiu esmagado com o

que viu. Na verdade, com os CR$8.300.000,00 (oito milhões e trezentos mil cruzeiros) ali bem em-
pregados ele (o coronel ou mesmo o seu patrão Jânio), ainda que ajudado pela mão-de-obra gratuita
dos soldados de todas as Forças Armadas, não seria capaz de construir um prédio tão magnífico como
o do Hospital São José, um dos mais bem equipados do interior do Brasil, com móveis da melhor
procedência e com abundante instrumental cirúrgico importado da Suécia e da Alemanha.

Lamentavelmente o tal coronel não pôde ou não quis permanecer em Governador Valadares
para observar, com demorados olhos, o que foi mesmo feito com aquele dinheirão depositado nas
mãos limpas, honestas e trabalhadoras do holandês Padre João Verbeek, presidente da Associação
de Proteção à Maternidade e à Infância daquela importante cidade. Certamente teria ficado maravi-
lhado diante do vultoso montante das obras sociais ali realizadas pelo citado pároco que vem ser-
vindo o Brasil com extraordinária dedicação, sem soldo algum, apresentando-se diante do povo
beneficiado e agradecido como revelando, em seu monumental trabalho silencioso e gratuito, um
amor ao Brasil muito maior do que o enfatuado e arrogante patriotismo bem remunerado de certos
militares que se presumem patriotas de corpo inteiro.

Por que não se deu ao prazer de um pulinho até Itambacuri para contemplar, embevecido,
as grandes obras ali construídas com o pequenino auxílio da Vale do Rio Doce?

IX

NÃO HÁ MAIOR DELITO QUE O SER MELHOR

Enamorado de si mesmo e casado com seu amor próprio é que está vivendo o coitado do
Jânio Quadros,feio Narciso do Pantanal de Mato Grosso.

Os seus olhos se esforçam para ser de linces a fim de poder ver defeitos alheios, amplian-
do-os. Porém são cegos para o perfeito exame de suas deficiências físicas e morais.

Quando resolve passear as vistas pelas numerosas boas obras do governo de Juscelino,
prefere imitar a mosca que passa depressa pelas boas partes sãs sem reparar nem achar gosto nelas,
mas chegando à pequena parte que lhe parece menos sadia, ali descansa e alimenta a fome da sua
maledicência.

Como o morcego que não consegue ver de dia, mas somente de noite, o hematófago Jânio
não consegue ver virtudes em Juscelino. Avido de escândalos, só vê defeitos que a sua fantasia
imagina.

Bem dizia o Padre Antônio Vieira, aquele famoso jesuíta: Não há maior delito que o ser
melhor. A um grande merecimento, nunca lhe faltou inveja. Grande pregador de incômodas verda-
des, certa vez ele fez esta observação:

VIII
Que levou Cristo ao juízo dos homens? - Milagres.
E como saiu? - Condenado.

SE NÃO SAIU SURPREENDIDO, DEVEU TER SAÍDO ESMAGADO

Julgando-me desonesto, porque juscelinista, e imaginando que o dinheiro recebido por
mim não houvesse chegado ao seu destino ou fosse malbaratado, um coronel do exercito apareceu,
um dia, em Nova Era, a fim de apurar se foi mesmo bem aplicado o auxílio concedido.
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O mesmo aconteceu com Juscelino que é combatido, atacado, ferido e condenado por
alguns maus brasileiros só porque sua grande culpa, sua máxima culpa, consistiu em fazer mila-
gres como Furnas e Três Marias, como as rodovias que ligam a região centro-sul com o norte e o
nordeste do Brasil. E como a construção de Brasília que continua crescendo, sempre florindo numa
perene primavera, e, conforme o sublime pensamento do Eminentíssimo Cardeal de Vasconcelios
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Motta, fez a Nação tomar posse do que é seu e ter seu verdadeiro centro de gravidade, e que, naverdade, é o trampolim mágico para a integração da Amazônia na vida nacional.

Realmente foi milagre, acontecimento espantoso, digno de admiração, fazer o Brasil pro-gredir cinqüenta anos em cinco por entre as maravilhas da paz, daquela paz que é a tranqüilidade na
ordem, o estado de graça do povo.

Foi milagre trabalhar com bom êxito pela nossa independência econômica, erguendo-se
no meio das mentiras e das calúnias de seus infames detratores como exemplar raro de uma raça de
gigantes trabalhadores no meio de uma fauna raquítica e preguiçosa de bebedores de cachaça e de
cuba-libre, de fumadores de ópio, na qual figura como herói o tarado Jânio Quadros.

Confortadora aquela advertência do citado Padre Antônio Vieira: Guarde-vos Deus que o
mentiroso diga bem de vós; porque é sinal de que sois o contrário do que ele diz.

Sêneca afirmava que as palavras são o semblante do ânimo: Oratio vultus anirni.
As palavras dos difamadores de Juscelino e dos juscelinistas não fazem Consonância com

a verdade e retratam o angustioso estado doentio de espírito daqueles que já perderam completa-
mente o crédito no meio do povo brasileiro.

Notável a cegueira com que vive o caolho Jânio Quadros. Anda cego para ver seus grandes
erros e defeitos e compraz-se em mirar e admirar as faltas alheias. Até parece que ele não dá muito
valor àquela verdade segundo a qual uma das cousas mais bonitas que Deus fez neste mundo foi e
continua sendo um dia depois de outro.

Mau Caráter, com a alma embrenhada em muitas maldades, ele só admite à sua volta
adoradores e escravos. Querendo ser único como o sol, vive na sede devoradora de apoteoses, mas
dominado pelo medo das verdades sobre sua calamitosa pessoa. Nunca teve o equilíbrio que é a
marca da sabedoria. Por isso, em pouco tempo, viu relaxarem-se todos os laços de respeito devido
ao alto cargo para o qual não havia nascido, e passou a viver o inferno do isolamento acrescido do
desprezo do povo.

Se Jânio abrisse bem os olhos para ver as suas faltas e os seus erros passados e presentes, não
os teria para enxergar e acusar os alheios. Ele pensa que é infalível. Parece que nunca errou. Não erra.
Nem errará, nunca. Ignora que é homem, imagem da inconstância e balança da inveja, segundoAristóteles, e lanterna exposta ao vento, conforme o Estobeu (Johannes Stobes) no Serm. 96.

Curioso é que, metido à palmatória do mundo, sempre procurando notar e repreender
severamente as faltas alheias, não admite a menor repreensão aos erros próprios, esquecido de que,
primeiro, deve emendar e corrigir suas erradas ações para, depois, apresentar-se em público com
autoridade moral para corrigir as dos outros, seguindo a lição de Marcus Fabius Quintilianus:
Persuadet alios, qui prius persuaserit sibi.

X

GOVERNAR É CIÊNCIA E ARTE

Senhores Deputados,

Jânio não gosta de ser censurado nem advertido. Por isso é que vão crescendo o número e
o peso de seus erros clamorosos.

Tácito (C. Cornelius Tacitus) nos conta que Vitélio (Aulus Viteilius) não consentia que se
falasse mal do seu governo. E a murmuração Crescia com a proibição, publicando-se, sobre ele, as

AÇÃO POLíTICA

piores cousas Prohibiti per civita tem sermones, eoque plures, ac si liceret vera narraturi quia
vetabantur atrociora vulgabant. Eram muitos aqueles que não tinham medo dele, apesar do perigo
a que estavam expostos, pois o patife era mau, cruel. Tão cruel que, um dia, visitando o campo de
batalha de Bedriac, entre Mantua e Cremona, falou estas horríveis palavras: Como cheira sempre
bem o corpo decomposto de um inimigo morto.

As censuras ao péssimo procedimento de qualquer chefe de governo ou de Estado costu-
mam ser muito boas e proveitosas para a República. Se as escutasse com humildade e com atenção,
Jânio acertaria mais do que tem errado. A que extremos chegariam os atrevimentos do agente do
Poder Executivo se não encontrasse nossa corajosa censura e nossa patriótica e oportuna crítica no
caminho de suas ousadias?

Não entram nos Palácios do Planalto e da Alvorada os sussurros das murmurações, as
vozes da verdade e as benéficas advertências das palavras de fogo com que o sofrido povo brasilei-
ro tem reprovado as barbaridades de Jânio, cujas orelhas estão sempre ocupadas na agradável audi-
ção das lisonjas e dos louvores da cortesania sem-vergonha. Por isto, é de toda conveniência que,
desta Casa do Poder Legislativo, partam as mais severas reprovações à maneira indecorosa com
que Jânio vem desonrando a presidência da República. Pois ele não deve pensar que, com o silên-
cio timidamente guardado por alguns deputados, nós outros concordamos com os seus desmandos,
com os seus abusos ou temos medo das suas sindicâncias e das suas maldades.

Guarde-se e resguarde-se ele da jactância e da insolência. E, principalmente, da fúria e da
inveja, se quer terminar bem o seu governo tão mal iniciado. Enquanto é tempo, procure aprender a
sustentar a majestade do cargo indignamente ocupado, a conservar o decoro e fazer tudo ao seu
alcance para merecer o respeito do povo enganado por sua demagogia, antes da eleição que, injus-
tamente, o fez vitorioso nas urnas.

Não se ganha cousa alguma com as leviandades e com a ira, que é uma enfermidade do
ânimo, sempre atentando contra a dignidade de quem é presidente da República. Nenhuma outra se
opõe mais a seu importantíssimo cargo, visto que nenhuma outra turba mais a serenidade do juízo
que se faz mister claríssimo na pessoa de quem governa.

Deixando-se dominar pela ira, Jânio põe nas mãos de quem o irrita as chaves do seu
coração e lhe dá poder sobre si mesmo, além de expor-se ao ridículo, quando aparece na televisão
como se estivesse fora de si.

Há de ser sereno, bom e firme o rosto de quem preside a República. É preciso, Jânio, ter
vergonha, aquela vergonha que Santo Ambrósio definia como virtude que dá modos às ações. A
balança do seu governo não está funcionando bem. Nela não se vê o fiel no prumo exato da razão e
da justiça. Nela estão pesando os afetos, as paixões e os erros da vontade. Governar é uma ciência
e uma arte: Ars artium, scientia scientiarum, como, nos Apólogos, afirmou Gregório Nazianzeno.

As rédeas do governo de uma nação, como a brasileira, não podem ficar nas mãos de quem
não se governa com os freios da razão e sem as rédeas da consciência, atropelando muita gente como
cavalo desbocado, desviando-se dos caminhos da legalidade e violando diariamente a Constituição.

XI

O PAJEM DO CONHECIMENTO

Escrevendo sobre Felipe II, sábio e poderoso rei da Macedônia, e pai de Alexandre Mag-
no, o Estobeu, no Sermão 21, disse que, entre os escravos que o serviam, ele tinha um fâmulo que
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era chamado pajem do conhecimento, o qual, no serviço do grande monarca, tinha o cuidado de,
todas as manhãs, ir dizer-lhe: Levanta-te, Rei, e lembra-te que és homem.

No livro Várias Histórias, Claudius Aelianus, apreciado escritor do terceiro século, que
viveu em Roma no tempo de Heliogábalo e de Alexandre Severo, refere que, convidando Pausânjas
para um banquete, o filósofo Simônidas (558-468 a.C.), lhe pedira que, entre as iguarias de que
compunha o banquete o quisesse regalar com outra, a especial de sua sábia doutrina.

Satisfazendo o desejo de Pausânias, o filósofo pronunciou estas poucas e graves palavras:
Lembra-te, Pausânias, que és homem.

Senhores Deputados, no Palácio do Planalto ou no Palácio da Alvorada está faltando al-
guém, está faltando um pajem do conhecimento ou um homem de mediana coragem, fardado ou
sem farda, bem soldado ou sem soldo, o qual desperte Jânio Quadros para a lembrança de que ele
é homem e de que o seu prestígio é efêmero, pode não durar muito tempo, pode desaparecer como
sombra, pode passar como o vento, pode desfazer-se como o pó.

*

CRÍTICA

Sobre o discurso que acaba de ser lido, José Clemente, pseudônimo de MoacyrAndrade,
um dos maiores e melhores jornalistas de Minas Gerais, publicou na página 8 do importante jornal
Estado de Minas, dia 27 de outubro de 1961, interessante crítica, feita com sua honesta capacidade
de julgar qualquer livro ou artigo ou mesmo qualquer página, e de interpretar fielmente o pensa-
mento de quem o escreveu.

Conforme a lição dos principais mestres do mundo ocidental, crítica estfacultasjudicandi
de re aliqua, et praesertim de scriptis doctorum hominuin, discernendique utrum genuina sint, an
supposita emendandi, interpretandi.

Crítica é palavra grega (vox graeca). Vem de crinos, que significa julgar. Antigamente, à
crítica é que cabia a função de julgar: ad judicium pertinens.

AVISOS QUE SE CUMPREM

Os sacerdotes parecem a muita gente profetas, porque quando censuram qualquer prática
como perniciosa e má, ajuntam avisos e fazem prognósticos que depois, com o correr do
tempo, se realizam precisamente como eles disseram do púlpito.
Não são, entretanto, profetas como os das Sagradas Escrituras.
Apenas, porque bem observam os homens na vida e a sua maneira de obrar e porque
conhecem profundamente o Evangelho e todas as lições divinas, sabem perfeitamente
tudo o que devem esperar aqueles que lhe fogem aos ensinamentos ou até se obstinam em
tripudiar sobre tão sábias lições que envolvem diretrizes para o homem, todas muito cla-
ras, proferidas em linguagem simples e acessível.
O resultado que prevêm está no Evangelho...
Não são eles os profetas.
Ainda agora, muita gente aponta o nosso amigo Padre Pedro Vidigal como profeta porque
tudo o que aconteceu com Jânio ele previu no discurso proferido, como deputado federal,
no dia 27 de julho de 1961, na Câmara dos Deputados, em Brasília.
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O dito discurso parlamentar do padre de Calambau (que não admite até hoje se chame
'Presidente Bemardes', como o meu amigo e conterrâneo Brandimarte de Souza Vale não
aceita até agora para o velho Queluz a denominação de 'Conselheiro Lafayette') não era
só para fazer vaticínios.
Era de análise e defesa. Análise do que vinha sendo feito pelo governo de Jânio que,
anunciando propósitos saneadores, procurava desmoralizar todo mundo, na seqüência
nefasta de denegrimentos de reputações para o gozo sádico do presidente e de quantos,
como ele, se comprazem com tão triste repasto.
Jamais pessoa alguma de critério censuraria sindicâncias, inquéritos ou devassas para
apuração de crimes, faltas ou deslizes na administração pública.
E não foi isso censurado em Jânio. Não eram essas determinações de sindicâncias que
sobressaltavam, porque sobressalto só poderia haver nos culpados por alguma falta nas
áreas sindicadas. O que sobressaltava o País, com o repúdio total dos homens de boa
mente e são caráter, era o processo usado para as sindicâncias, alardeadas com o anteci-
pado achincalhamento de nomes e mais nomes, antes de começadas e depois realizadas
em segredo para o povo não ficar sabendo dos resultados colhidos, mas a cada passo,
para não ficar amortecido o escândalo inicial, lembradas, em notícias propositalmente
veiculadas pelo governo ou por ele inspiradas para não ser esquecido o anátema sobre os
nomes visados. Era a desmoralização de reputações, organizada com maldade e técnica.
Quanto às apurações, sabe o Brasil inteiro que Jânio veio, obrou e lá se foi, sem que os
seus inquéritos e devassasfossem concluídos. Eram só para afunção de espada de Dâmocles
sobre as cabeças que Jânio e troupe não queriam fossem postas para fora. Teriam de
marcá-las como passíveis de execução...
O discurso do Padre, além de análise, era de defesa, porque não ficou ele isento da onda
denegridora oficial, uma vez que, por seu intermédio, o governo de Juscelino drenou auxilios
diversos a obras de caridade, assistência hospitalar, educacional e social de Minas. Isso
teria de ser sindicado. E houve um sindicante a percorrer a região do Rio Doce, em
andanças indagadoras à procura do crime que as narinas ávidas farejavam. Sua presença
foi anunciada, seus passos também, para tecnicamente servir-se ao escândalo. Mas o
resultado do que apurou não foi revelado, porque desapontamento não se revela e o que
honestamente se verificaria era o emprego de todo o dinheiro recebido em obras reais,
prontas, frutificadoras, colégios, asilos, hospitais, sendo que várias de custo muitas vezes
maior do que a importância que o Presidente autorizara pagar, o que mostrava a deficiên-
cia do auxilio.
O discurso do Padre Vidigal escalpela os fatos e cita os números. Mas tudo passou. E
nesse discurso de 27de julho que se encontra a razão de agora quererem cumprimentá-lo
como profeta.
Porque lá está previsto ofim de Jânio (quase um mês antes) neste período:

'No Palácio do Planalto ou no da Alvorada está faltando alguém, está faltando um pajem
do conhecimento ou um homem de mediana coragem, fardado ou sem farda, o qual des-
perte o Sr Jânio Quadros para a lembrança de que o seu poder é efêmero, pode não durar
muito tempo, pode desaparecer como sombra, pode passar como o vento, pode desfazer-
se como o pó'.

Boca que tal disseste!
Efoi o que aconteceu.
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Mas o Padre-Deputado não é profeta. Ele não fez mais do que repetir os avisos dedutivos
do Evangelho... Avisos que se cumprem mais cedo ou mais tarde para advertência dos
enganados. E no caso eles eram quase seis milhões...

José Clemente.

Nas páginas 35 e 36 de seu livro Os Tempos de Jânio Quadros, o historiador e soció-
logo pernambucano Gileno De Carli transcreveu as palavras do meu discurso sobre O Pajem
do Conhecimento.

A propósito do mesmo discurso, recebi uma carta do conceituado jornalista mineiro Gualter
Gontijo Maciel, assim redigida:

Padre Vidigal,

Seu último discurso na Câmara é uma das melhores páginas parlamentares dos Últimos
anos. Lembra, pela mordacidade e pela altura em que se desenvolveu, os grandes tribunos
parlamentares mineiros do famoso Jardim da Infância. Pode estar certo de que Martinho
Campos o assinaria de olhos fechados.
Dizia-se antigamente que a Nação estremecia quando Minas falava. O seu discurso, se
fosse divulgado, faria a Nação abalar-se nos alicerces. Infelizmente, está difícil conseguir
essa divulgação. A imprensa está sofrendo a pior espécie de rolha: aquela que ela mesma
meteu em sua boca, sofreando justos impulsos de rebeldia para melhor servir aos interes-
ses econômicos a que está jungida.
Falei ao Presidente Juscelino Kubitschek sobre o seu discurso e lhe encareci a necessida-
de de reprodução dele nalgum grande jornal do Rio, ainda que a peso de cruzeiros. Fui
mais longe: ofereci a modesta quota de minha bolsa para ratear as despesas da publica-
ção. Juscelino Kubitschek ficou de ver isto no Rio. E me pediu o seu discurso para ler no
avião, pois ia voltar à Guanabara minutos depois.
Continue assim. Não vale a pena ser apenas deputado. O que interessa é ser um deputado
que escreva a história das lutas democráticas do País. O seu discurso constitui um
brilhantíssimo capítulo dessa história. E é um grande prazer, para um mineiro cada vez
mais mineiro, como eu, ver um Homem de Minas erguer tão alto a voz.
Durma algumas semanas sossegado, pois com uma finura incomparável, uma elegância
rara e uma bravura surpreendente nestes dias de intensa e geral mediocridade, você meteu
todo o mundo no chinelo e situou o nosso Presidente naquele exatinho lugar em que ele
deve ser colocado.
Abraços calorosos do seu

a) Gualter
Brasília, 31 de julho de 1961.

Capítulo 22

UMA FÁBULA CONTADA POR UM IDIOTA

Em novembro de 1967, Afonso Arinos de Melo Franco anunciou, oficialmente, o próximo
aparecimento da História do Povo Brasileiro, escrita por ele e pelo gramático Jânio Quadros.

A Revista Realidade, no seu número daquele citado mês, publicou O Porquê da Renúncia,
de autoria do ex-Ministro das Relações Exteriores do governo chefiado por um irresponsável que,
na Presidência da República, para infelicidade do Brasil, fez muitas besteiras.

Afonso Arinos, procurando defender o indefensável e explicar o inexplicável, ensaiou o
trabalho de glorificação do farsante e mentiroso Jânio Quadros, pretendendo fazer dele o precursor
ou a mola propulsora da Revolução de 1964 e apresentando-o como merecedor de uma anistiazinha
particular.

Em seu delicioso artigo sobre A farsa de Jânio Quadros e a mistificação da Revista Rea-
lidade, publicado na Tribuna da Imprensa, o jornalista Hélio Fernandes, falando a respeito da frus-
tração do século no Brasil, entre outras fez as seguintes ponderações:

1. O Sr. Jânio Quadros, eleito pelo movimento coletivo que se constituiu na maior esperança
nacional, 'deixou de pilotar o avião em pleno vôo', o que não credencia nem recomenda
nenhum pilôto. Abandonar um avião em terra é uma coisa; largá-lo quando ele está em
pleno espaço, com 80 milhões de pessoas a bordo, é outra completamente diferente.

2. ... do ponto de vista político e estratégico, o Sr Jânio Quadros, com a versão de agora,
confessa o seu fracasso total e absoluto. Pois tendo se proposto a um golpe de estado, a
impedir aposse do Vice-Presidente eleito, não conseguiu nem uma coisa nem outra, o que
é melancólico para um homem que tinha na mão todos os instrumentos do poder e domi-
nava o governo com mão de ferro.

3. Também a sua própria versão de 'renuncia por nobreza ' , já que eu não posso governar
como é preciso, que outro o faça, é desmentida agora pelo próprio Jânio com a versão
modelo-67. Agora a farsa da renúncia é desmontada pelo próprio Jânio.

4. E, finalmente, Jânio Quadros provou que é um espertalhão vulgar, mas sem maior
inteligência ou sem qualquer espécie de sensibilidade política, indispensável no homem
com as suas pretensões. Pois, a esta altura dos acontecimentos, o ex-Presidente já deveria
ter compreendido que a anistia é um fenômeno de universidade indiscutível e não poderá
ser concedida por favor ou como simples generosidade dos ocupantes do poder Ou virá
como imposição dos fatos, como exigência da tradição política e cristã da nossa forma-
ção, como condição básica da redemocratização e do desenvolvimento, ou não virá. Che-
ga a ser primariamente assustador que o Sr Jânio Quadros não compreenda isto. Portan-
to, defender neste momento uma forma de auto-anistia é, além de covardia, burrice. E
burrice da grossa. A História ensina que a anistia é sempre uma conquista e nunca um
favor. E o Sr Jânio Quadros, que tem a pretensão de estar escrevendo sobre a História,
para a História e explicando a História deveria saber disto.
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Os ex-Ministros militares Grum Moss (da Aeronáutica) e Silvio Heck (da Marinha) pro-
testaram energicamente contra a ousadia do escriba ficcionista que, saindo fora dos limites do bom
senso, entrara, atrevido e sem pejo, na área da temeridade:

O Sr Afonso Arinos, conforme se revelou na época (e está dito agora na própria REALI-
DADE), nada sabia da renúncia. No dia 25 de agosto de 1961, ele estava no Rio, ficou
aturdido com a renúncia de Jânio e chegou a passar um telegrama ao Presidente do Sena-
do, pedindo-lhe que não aceitasse a renúncia do ex-Presidente. Isso destrói de uma vez só
a sua reputação de homem bem informado e a de professor de Direito Constitucional, pois
deveria saber que a renúncia é ato de vontade pessoal e indiscutível e, portanto, independe
de aceitação de quem quer que seja.

Depondo sobre a renúncia de Jânio. o Almirante Sílvio Heck declarou ao Jornal cio Brasil
do dia 2 de novembro de 1967:

Estou estarrecido com a notícia segundo a qual o Sr Jânio Quadros teria afirmado que sua
renúncia encobria um golpe de estado com o meu apoio e do honrado Marechal Odílie
Denys. Tal declaração, se realmente feita, envolve, por certo, uma trama diabólica com
objetivos inconfessáveis em relação à minha pessoa e à daquele ilustre chefe militar Não
brinco com coisas sérias. Sou daqueles que sabem respeitar a honra alheia. Por isso, exijo
igual respeito à minha dignidade de homem e de patriota. Não desejo, se obrigado a isso,
fazer uso de documentos que envolvem segredos de Estado. Não acredito, pois, nessa
propalada declaração por tratar-se de assunto já exaustivamente esclarecido. A verdade
histórica toda a Nação conhece. Não adianta provocai agora, situações falsas de intenções
ainda não identificadas. Porque essa montagem? Trata-se, a meu ver, de mais uma piada de
mau gosto. Por que razão, só agora, revelar-se atitude dos seus ex-ministros militares? Já
não seriam mais as forças econômicas ou ocultas que o levaram ao desastre como propalou?
Não servirei de instrumento para explorações desse tipo. Não estou escrevendo livro algum,
não tenho mercadoria para vender,nem quero onda em torno do meu nome.

O Brigadeiro Grum Moss, em entrevista concedida ao mesmo Jornal do Brasil, contra a
versão apresentada pelo ex-Presidente para a renúncia de agosto de 1961, declarou:

'Acima da lealdade àqueles a quem servimos, colocamos a lealdade à Pátria e às institui-
ções, segundo juramento sagrado e solene que fazemos, e não quebrantamos por amor de
ninguém.
Chamam isto fraqueza? Não. Isto não é fraqueza.
Fraqueza é não ter forças para conter os próprios interesses pessoais e colocá-los acima
dos interesses da Pátria. Fraqueza é desaçaimar as ambições políticas, em prejuízo da
paz e da tranqüilidade públicas. Fraqueza é mutilarfatos, alterar acontecimentos, distorcer
a verdade, para iludir a posteridade, culpando inocentes, com uma inverdade atroz.
Aos historiadores, pode-se permitir a distorção, a desfiguração da verdade, por equívoco,
por boa-fé, quando longo tempo decorreu sobre os fatos narrados'.

Afonso Arinos não merece crédito, visto que, se quisesse ser acreditado, falaria ou escre-
veria só a verdade e toda a verdade sobre a molecagem que Jânio Quadros fez naquele memorável
dia 25 de agosto. Ele mentiu na ridícula narração do fato acontecido.

*

AÇÃO POLÍTICA

A propósito de O Porquê da Renúncia, fui à tribuna da Câmara, no dia 23 de novembro de
1967, a fim de pronunciar o seguinte discurso:

Sr. Presidente, Srs. Deputados!

No Livro 1 De Oratore, Cícero definiu a História como testemunha dos tempos e luz da
verdade. Eis por que os seus conselhos são tanto mais seguros quanto mais despidos de afetos.

Para Plínio, é uma sabedoria amontoada. E, para todos nós, é a tocha que, por veredas
incertas e escuras, alumia os passos de quem não gosta de viver e de andar nas trevas das mentiras
ou entre as confusões de uma alienação mental.

Na História, não amamos as palavras, mas a verdade que ela contém. É que, muitas vezes,
as palavras enfeitam a mentira. E a verdade é sempre amável, sempre admirável, porque é sempre
a mesma. Simples. Inalterável. Inoxidável à ação do tempo.

Assim como é realmente agradável a lição dos livros bons da História, é perniciosa a lição
dos livros que a mentira escreveu.

Sabemos como em todas as épocas foram censurados aqueles que, nos livros ou nas esco-
las, ensinaram as mentiras da fantasia já trôpega ou da imaginação já esclerosada.

São tão importantes as lições da História que, muitas vezes, a boa saúde da República
depende delas.

Quando se dispuser a fazer História, o historiador, antes de tudo e acima de tudo, deverá
preparar um corpo de materiais cuidadosamente joeirados.

• revelação da verdade total deve ser a única meta que o seu trabalho procurará atingir.
• descida a baixos níveis e as quedas habituais dominam a natureza fraca de alguns escri-

tores que ainda pensam que a História verdadeira pode ser obra de simples romanceadores que, às
vezes, conseguem um magro resultado: expor sua indigência imaginativa.

Incapazes de atos viris, tais escritores costumam revelar fatos, alterar acontecimentos,
distorcer a verdade, para iludir a posteridade. (Grum Moss).

O orgulho não permite a certos pretensiosos historiadores que sejam amigos da verdade,
que é a luz, e faz com que eles prefiram adotar o erro, que é a sombra, ou a penumbra, que é a
sombra covarde.

A Verdade é só uma, se bem que, como ensina Santo Agostinho, o espírito entenda de
muitas maneiras o que os sinais sensíveis representam de uma só.

Jacques Maritain é quem afirma que muitos indivíduos não amam a verdade, mas as exci-
tações mentais.

Esses indivíduos nunca tiveram e jamais conseguirão ter a indispensável envergadura para
que sejam tidos e havidos na conta de bons historiadores.

Vêm a propósito estas considerações, tendo em vista o que foi publicado em Realidade,
sobre O porquê da renúncia de Jânio Quadros.

Munido das suas paixões, dos seus preconceitos, dos seus ressentimentos e do seu
intencionalismo político, Afonso Arinos se dispôs a executar a inglória tarefa de embelezar a ima-
gem hedionda do calamitoso e abominável ex-Presidente.

Não lhe interessou expor como foi ou como se deu a inesperada e desastrada renúncia.
Preocupou-se, exclusivamente, em descrevê-la como gostaria que ela houvesse acontecido.
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Lembro-me de que o Deputado Herbert Levy, naquela ocasião. Presidente Nacional da
UDN. declarou:

Para nós, para a UDN, sua renuncia constitui uma deserção. O Si: Jânio Quadros aban-
donou tudo tranqüilamente como uma pessoa que se retira de um piquenique: põe o cha-
péu na cabeça e sai. Não há, pois, explicações a aceitar para a renúncia.

Estas palavras podem ser lidas na página 12 do jornal O Estado de S. Paulo, do dia 11 de
outubro de 1961.

Dir-se-ia que o autor do Capítulo VIII do VI volume da História do Povo Brasileiro não se
preparou convenientemente, com bastante isenção de espírito, para fazer o seu trabalho literário. É
por isto que as suas páginas já estão sendo julgadas como não tendo qualquer valor histórico.

Ao trabalho frio e sério de dissecação laboratorial, preferiu brincar de fantástico pintor
habilidosamente fabulista, alterando os fatos e apresentando um covarde como herói.

Surgiu diante de nós como um desmemoriado, um escritor que perdeu a memória, aquela
faculdade de ânimo com a qual retemos no entendimento as coisas que conhecemos através de algum
sentido interno ou externo, aquele hábito da imaginação pelo qual nos lembramos das coisas passadas.

Teria sido muito interessante se o ex-Chanceler Afonso Arinos outra vez narrasse aquele
episódio que se enquadra no conjunto dos fatos e que foi contado por ele ao Sr. Herbert Levy e ao
Sr. Ernesto Pereira Lopes.

Este, o episódio:

No dia da visita do Presidente Prado, do Peru, depois da entrega das condecorações, por
volta das 11 horas da manhã, o ex-Presidente da República convidou o Sr. Afonso Arinos para o
acompanhar num drinque até a hora do almoço. Aceitou o ex-Chanceler que, pela primeira vez,
fora convidado a entrar, pelo então Chefe do Governo, no Palácio da Alvorada. Dirigiu-se o Sr.
Quadros até a antecâmara do seu quarto de dormir, num indício de que se trataria de uma palestra
íntima. Depois de três doses de uísque, o ex-Presidente, interessado em fechar o Congresso, falou
ao seu Ministro:

Em Londres, na Torre da Casa do Parlamento, há sempre uma luz acesa, num aviso de que
a Câmara está reunida. Se alguém tentar apagar essa luz, o povo levantar-se-á em armas
para defender o Parlamento. Ministro, o Senhor pegaria em armas para defender este
Congresso?

Respondeu-lhe o Sr. Afonso Arinos que poderia ter um apreço maior ou menor pelo atual
Parlamento brasileiro. Mas pelo Congresso pegaria em armas.

A essa altura, o Sr. Quadros atalhou a palestra, levantando-se e dizendo: Ministro, muito
abrigado. Até a hora do almoço.

O que acabo de declarar foi publicado no mencionado O Estado de S. Paulo, do dia 11 deoutubro de 1961.

Não é de hoje que se verifica a debilidade mental de alguns historiadores empavonados,
que nos dão a desoladora impressão de que realmente são desmemoriados.

Para eles, a História é uma mitologia. Uma ficção. Uma galeria de mentiras coroadas de
flores de retórica.

AÇÃO POLÍTICA

A História exige e merece fé. Mas essa que Afonso Arinos escreveu não merece fé alguma,
pois foi escrita de acordo com sua notável Simpatia e sua profunda e doentia paixão por Jânio
Quadros. E a paixão é uma perturbação da mente, segundo Cícero.

Ele fez uma história conforme seu fraco juízo. Não fez, racionalmente, uma História de
acordo com a realidade dos fatos.

Inutilmente pretendeu usar a História como instrumento para validar suas vazias e ridícu-
las pretensões de transformar o ex-Presidente em super-homem, que aparece agora como o precur-
sor e o pioneiro da Revolução, colocando os homens de 1964 como meros caudatários e seguidores
de uma idéia sua.

É um sebastianista que insiste em preparar o terreno para o retorno do seu ídolo ao coração
do povo que ele traiu, ou à vida pública que ele não soube dignificar.

Afonso Arinos apenas conseguiu mostrar que é um alquimista às avessas, que procura, em
vão, transformar a verdade, que é de ouro, no vil metal da mentira.

Jânio não merece qualquer compreensão ou qualquer outra manifestação de caridade inte-
lectual. Ele já estava esperando o terrível julgamento da História que é uma prefiguração do Juízo
Final. E, agora, encontra um beletrista habituado a prestar-lhe bons serviços para fazer-lhe a defesa
inconcebível, difícil, intolerável.

A História não é um quarto de despejo de todas as bajulações e de muitas mentiras no qual
certos homens práticos encontram oportunidades mais ou menos rendosas.

A História não pode e não deve ser confundida com qualquer tribunal de júri em que o
historiador exerce o bem pago ofício de advogado do réu, negando-lhe entusiasmadamente a auto-
ria do crime notório ou da patifaria demasiadamente conhecida.

Há um limite mínimo de decência e de austeridade que um historiador não tem o direito de
ultrapassar.

'O Porquê da Renúncia' é um crime contra a História do Brasil.

A posteridade não pode ficar sujeita a esse envenenamento mental ou a essa intoxicação
espiritual pelas mentiras de alguns traficantes da calamitosa política janista.

Este crime não pode ficar impune. Urge impedir que essa falsa e mentirosa História do
Povo Brasileiro venha a lume, pois ela não merece ser publicada.

Em entrevista ao Jornal do Brasil, contando O Porquê da Renúncia, o Brigadeiro Grum
Moss, Ministro da Aeronáutica do Governo Jânio Quadros, declarou:

Essa enervante distorção é mais do que insustentável. Contra essa malévola tentativa de
engodo da opinião pública de hoje e de amanhã, lanço o meu indignado protesto.

Com o incontestável prestígio da sua autoridade, o Almirante Sílvio Heck, Ministro da
Marinha do Governo Jânio Quadros, afirmou:

Não brinco com coisas sérias. Não desejo ser obrigado a isso, afazer uso de documentos
que envolvem segredos de Estado. A verdade histórica toda a Nação conhece. Não adian-
ta provocar, agora, situações falsas de intenções ainda não identificadas. Por que essa
montagem? Trata-se, a meu ver, de mais uma piada de mau gosto. Mentirosa a afirmação
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de que a renúncia tenha sido preparatória de um golpe de Estado, pois o Ministério de
nada sabia até a manhã de 25 de agosto, dia dos acontecimentos. Ninguém sabia de nada,
nem da renúncia. Portanto, a tese do Sr Jânio Quadros, segundo foi notificada, é abusa-
da. Não servirei de instrumento para explorações desse tipo.

Ao governo da República compete velar para que, na verdadeira História do Brasil, a
mentira não seja escandalosamente entronizada com as pompas só admissíveis para a verdade.

Toda a História é História Sagrada - quem o diz é Hamann. Toda a História é um Evan-
gelho - quem o diz é Novalis.

Foi Papini quem advertiu:

Se não fizerdes vossos esses axiomas, tereis de aceitar forçosamente a escarninha defini-
ção de Shakespeare: A vida é uma fábula sem sentido contada por um idiota.

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, O Porquê da Renúncia de Jânio Quadros não passa de
uma fábula contada por um idiota.

Capítulo 23

A DELEGAÇÃO DO BRASIL EM PUNTA DEI ESTE

(Discurso pronunciado no dia 13 de fevereiro de 1962.)

Senhor Presidente e Senhores Deputados!

O CHANCELER RUIU RUIDOSAMENTE

Na semana passada, compareceu a esta Casa o Sr. Ministro das Relações Exteriores, Dr.
Francisco Clementino San Tiago Dantas. Veio por iniciativa própria, a pretexto de oferecer aos
Senhores Deputados informações sobre a atuação da Delegação Brasileira à Reunião de Consulta
que tivera lugar em Punta del Este.

Ninguém esperava que S.Exa. nos fosse oferecer novos argumentos ou dados que permi-
tissem à Casa melhor esclarecer-se sobre a infeliz orientação seguida pela nossa delegação na refe-
rida conferência. Mesmo porque, com imperdoável falta de consideração, S. Exa., antes mesmo de
vir falar ao Congresso, precipitara-se em aparecer na televisão. Talvez esperando conquistar, atra-
vés da sua dialética, hoje enfraquecida pela sistemática incoerência dos atos e posições que tem
tomado na vida pública, o apoio da opinião popular. Mas este apoio não houve. Faltou-lhe na volta,
como lhe já havia sido negado antes da partida para Punta dei Este e continuou a faltar-lhe durante
os dez dias em que ali esteve.

Assim, o Ministro, que a Câmara recebeu, não foi um titular fortalecido por sustentação
inconteste da opinião do País. Foi um Chanceler batido fora e dentro do nosso território.

Confiando demais em si mesmo, com a sua inteligência e com a sua palavra que sempre
lhe pareceu a mais autorizada e fazendo ostentação de seu saber jurídico, ele desejou orientar o
pronunciamento dos representantes de outras nações americanas.

A esse gênero de confiança se seguem grandes trabalhos, advertia Sêneca: Fiducia arrogans
laborare solet.

A confiança a que não acompanham a razão e o conselho não pode e não consegue finali-
zar bem os seus atrevimentos, ainda que algumas vezes favorecida da fortuna, saia com felicidade
em seus progressos. Eis o que dizia Hemilaus Probus: Audatia sine consilio semel, aut iterum
fortunata esse potest, demum omni evertit.

Tendo arrastado a Argentina e outras nações para o mau caminho, deve estar verificando
agora que é mais importante premeditar as cousas antes de fazê-las do que contemplá-las depois
de executadas: Quidfaciendum sid, satius est quoerere quam quodfactum sit, recomendava o
citado Sêneca.

Se os que desejarem ser guias para orientar ou encaminhar os outros tivessem olhos para ver
os passos que hão de dar, sem dúvida fugiriam dos encargos pesados e de certas difíceis missões.

Para muita gente é agradável a honra das dignidades e guloso o gosto de sobressair.
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EM
O resplendor do posto tem cegado os olhos de muitos homens.
Poeira que confunde a razão, chama Santo Ambrósio ao apetite de querer chegar às mais

altas posições e de conquistar cartaz (Prolog. Super Lucam).
Aquele que cego de ambicioso busca a sua exaltação, encontra a sua ruína.
Vestido com todas as preciosas galas da inteligência, da cultura, do talento oratório e do

prestígio que lhe dava a chefia da delegação brasileira, San Tiago Dantas, em Punta dei Este, dese-
jando imitar ou superar Rui Barbosa em Haia, ruiu ruidosamente.

Já houve quem afirmasse que ambicioso e ventoinha, em que pese a sua admirável inteli-
gência, o Chanceler foi ao Uruguai catar votos para outubro e consolidar-se nas graças de seu
atual grande eleitor e dono da cornucópia de todos os favores e mercês (Carlos Rizzini, em o
Diário de São Paulo, de 9 de fevereiro de 1962, página 4 da i a Secção).

O esquerdista Guerreiro Ramos escreveu na Ultima Hora de 8 de fevereiro de 1962:

O Sr Oswaldo Zanello: Infelizmente, fragorosamente derrotado.

O Sr Celso Brant: Este ponto de vista não é do Chanceler San Tiago Dantas, mas do
Governo brasileiro, desde a época de Jânio Quadros, e não foi alterado com o advento do novo
governo que sabe V. Exa, é apoiado principalmente pelo partido de V. Exa., majoritário nesta Casa.

O SR. PADRE VIDIGAL: Congratulo-me com V. Exa., nobre Deputado Celso Brant,
porque anunciou o que irei sustentar. San Tiago Dantas defendeu em Punta dei Este o ponto de vista
do Conselho de Ministros e traiu miseravelmente os sentimentos do povo brasileiro.

O Chanceler, que a Câmara recebeu, foi um orador enervado pelas críticas de que este
Plenário foi eco, críticas que feriram seu amor-próprio de homem acostumado ao monólogo, e
destruíram o equilíbrio de um sistema mental que só admite o apláuso e a ratificação.

0•-
Punta del Este terá sido um rito de sagração no destino do senhor San Tiago Dantas se
decidir lutar para que as admiráveis posições políticas ali sustentadas sejam traduzidas
em providências internas de organização econômica do País. Neste caso, a esquerda pos-
sível no Brasil de hoje terá ganho um grande líder.

Tudo faz crer que San Tiago Dantas fez brilhantes esforços em Punta dei Este para servir
a sua candidatura nas próximas eleições, cortejando os comunistas, na esperança de merecer deles
o apoio eleitoral.

Sua impressionante e aplaudida eloqüência, reforçada com o atavio de um estilo galante,
conseguiu fazer que fosse revelado seu real pensamento. Pois, nas palavras se descobrem os segre-
dos da alma e os costumes, conforme a lição de Quintiliano: Proefert mores oratio et animi mores.
Do mesmo professor que, no segundo século de nossa Era Cristã, abriu em Roma a primeira Escola
Pública de Retórica, esta observação: As palavras são espelhos em que se deixa ver o entendimento
- Speculum enim mentis plerum que in verbis refulget.

Antes de Quintiliano, Cícero ensinava que pelas palavras se vê o homem qual é: Qualishomo, talis ejus oratio. E, mais tarde, no século dezesseis, o poeta novilatino John Owen (JohannesAuduenus) escreveu: Lingua sagax aperit clausa mysteria cordis.
Em Punta dei Este, onde a Diplomacia Brasileira encontrou o seu Waterloo, melhor teria

sido para nosso ilustre chanceler a lealdade, a fidelidade aos sentimentos do povo brasileiro do que
ficar com os louros já murchos de sua eloqüência teimosa em apadrinhar causas suspeitas, em
defender pontos de vista pessoais objetivando visível interesse eleitoreiro.

O Sr. Celso Brant: Meu prezado colega, parece que V.Exa. comete injustiça com o
Chanceler San Tiago Dantas. Sabe V. Exa. que estamos no sistema parlamentar e, assim sendo, o
Conselho de Ministros é uma delegação desta Casa. Tendo sido levado o assunto ao Conselho de
Ministros e havendo este aprovado a posição que o Brasil tomou em Punta dei Este através do
nosso Chanceler San Tiago Dantas, esta posição é, sem dúvida, o ponto de vista do Conselho
atual, e tem de ser necessariamente, do Primeiro-Ministro que pertence ao Partido de V. Exa.
Assim pensando, julgo eu que devemos reconhecer este ponto de vista vitorioso em Punta dei
Este e defendido pelo Brasil....

O Sr Oswaldo Zaneilo: Vitorioso, não. Derrotado.

O Sr Celso Brant: É vitorioso no sentido de que nós, representantes de uma corrente
diferente, julgamos que deveríamos defender determinado ponto de vista....

II

LAMENTÁVEL ESPETÁCULO

Eis a razão do lamentável espetáculo em que se transformou o discurso do Sr. Ministro das
Relações Exteriores, que perdeu a serenidade frente os apartes que acabou por proibir, finalizando
por abandonar, abruptamente, a tribuna a que assomara voluntariamente, deixando a Câmara num
estado de insatisfação, desconformidade e desapoio superior ao que já existia antes de S.Exa. aqui
comparecer.

Muitos, talvez, se tenham surpreendido com a atitude do Sr. San Tiago Dantas. Não o
orador que está falando. Nada do que ele faça ou deixe de fazer pode ainda nos causar surpresas.
Não nos surpreendemos vendo o Sr. Ministro faltar ao respeito devido à Câmara, conduzindo-se
sem a urbanidade que se exige a um Ministro que se ofereceu para prestar interessante depoimento
ante a Casa do Legislativo da Nação.

No que tange aos sentimentos do povo brasileiro que o Sr. San Tiago Dantas não vacilou
em deturpar, na Reunião de Consulta, em Punta dei Este (chegando ao absurdo de distribuir um
forjado inquérito de opinião pública com o fito de convencer às delegações estrangeiras que a
maioria de nossa gente era favorável à tirania de Fidel Castro), com relação ao sentimento nacional,
dizia eu, não nos poderia provocar a menor surpresa.

Uma das características do atual Chanceler tem sido, precisamente, pensar, sentir e agir
permanentemente contra o ponto de vista da absoluta maioria do povo brasileiro. E o que acaba de
fazer em Punta dei Este, reproduzindo, quase três décadas, depois aquela deformação que aliava o seu
espírito à causa do antigo Eixo, nos tempos ignominiosos do nazi-fascismo, quando S.Exa. integrava
o conselho supremo do antigo Partido Integralista abandonado na hora do perigo, e que agora injuria,
tratando desprimorosamente aos que continuam fiéis à antiga ideologia, como acaba de fazer referin-
do-se a nosso eminente colega, o nobre Deputado Abel Rafael, a quem definiu como um deputado
integralista, que lhe quisera perturbar a oração, mas que não merecia qualquer consideração.

Não julgue a Câmara que estou exagerando. Tratando-se do Sr. San Tiago Dantas, nesta fase
atual de seu inglório destino, não pode haver mais insuspeito testemunho do que o do ilustre Senador
Afonso Arinos que, em seu modesto livro de memórias A Alma do Tempo, relata, para gáudio de V.
Exa., Sr. Deputado Celso Brant, que já se encaminhou para o microfone dos apartes, haver deparado
o Sr. San Tiago Dantas a festejar com um amigo o encontro de Hitler com Mussolini no Passo de
Brener, quando os dois ditadores pactuavam o fim da Democracia na Europa e no Mundo.
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O Sr João Mendes: Antes de dar o meu aparte, Sr. Deputado, quero declarar que V. Exa,
expressa, como um dos líderes da Ação Democrática Parlamentar, o pensamento dessa agremiação.
Sr. Deputado, a política exterior do Brasil tem sido urna mistificação.

O Sr carvalho Sobrinho: Principalmente a partir do governo de Jânio Quadros.

O Sr. João Mendes: Muito bem, estamos de acordo. O que se objetiva é a política interna
(Muito bem). O que esses senhores artífices desta farsante política exterior querem é conter as
esquerdas no Brasil e captar a simpatia do povo brasileiro. Mas estão enganados porque o nosso
povo é democrata. A diferença entre o democrata brasileiro e o homem de esquerda é que o homem
da esquerda é mais atuante, mais agressivo, e o democrata é mais contemplativo. Mas, afinal, o que
se verificará é que o povo brasileiro, em sua imensa maioria, é democrata e, por isso, não está de
acordo com a política de cobertura moral de Cuba, dada pelo Brasil. (Muito bem.) O Sr. San Tiago
Dantas sustentar o surrado princípio da autodeterminação dos povos é uma das cousas mais artifi-
ciais que se possa imaginar.

V. Exa. é homem culto, de talento e sabe que, na autodeterminação, o sujeito de Direito é
o povo. (Muito bem) Não se pode falar de autodeterminação de uma ditadura, como o regime de
Fidel Castro. Portanto ele está deliberadamente incidindo nesse equívoco. Autodeterminação, hoje,
é assunto debatido e esclarecido entre nós, inclusive por juristas do porte de Francisco Campos e
Raul Fernandes, e nenhum deles admitiu a hipótese de autodeterminação sem que o sujeito de
Direito fosse o povo.

O SR. PADRE VIDIGAL: Agradeço a V. Exa., nobre Deputado João Mendes, a honra que
me conferiu, de considerar-me como falando em nome da Ação Parlamentar Anticomunista de que,
merecidamente, é presidente. Honra-me sobremaneira esta investidura que V. Exa. me confiou. Eu
que antes vinha falando como pessedista, que subi a esta tribuna graças ao requerimento do meu
líder, posso ajuntar à minha alta qualidade de pessedista a altíssima honra de falar em nome da
Ação Parlamentar Anticomunista.

Sempre a favor de qualquer regime que cerceie a liberdade do homem e proscreva a demo-
cracia, o Sr. San Tiago Dantas é coerente apenas nisto.

Com aquela teimosia de intelectual fascinado pela própria inteligência.e por sua invejável
cultura, o Sr. Ministro das Relações Exteriores, pensando em colher muitos votos de esquerdistas,
de comunistas e quejandos nas próximas eleições, insiste em defender o regime instalado em Cuba
para desgraça do seu povo e para vergonha de toda a América.

O SrCelso Brant: Permita-me, nobre colega. Gostaria de dizer-lhe que o Sr. San Tiago
Dantas sempre defendeu o ponto de vista jurídico de que a Carta de Bogotá não permitia tomasse
uma reunião de chanceleres a iniciativa de excluir um país da Organização dos Estados America-
nos. Quanto ao anticomunismo, como sabe V. Exa., o Brasil assinou um documento, com as vinte e
uma potências, no qual está claramente definida a atitude anticomunista do nosso Governo. Subs-
creveu-o o Sr. San Tiago Dantas.

O SR. PADRE VIDIGAL: V. Exa., nobre Deputado Celso Brant, tem caprichado na defe-
sa do Sr. San Tiago Dantas, dando-me a impressão de que ela não produzirá votos para seu diletíssimo
amigo, no próximo pleito. Pois estou certo de que, em Minas Gerais, com o brilho da sua inteligên-
cia e com os esplendores da sua cultura, V. Exa. monopolizará todos os votos da esquerda. (Risos.)

O SrBrant: Permita-me V. Exa. uma pequena explicação. Não defenderia, nunca,
uma pessoa, mas idéias. V.Exa. é coerente na defesa das suas idéias e eu o sou na defesa das minhas.
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Aqui estamos para retificar, quando é o caso, para dizer, num debate travado com a altitude deste a
que V. Exa. dá o brilho da sua inteligência, que em determinadas ocasiões V. Exa. comete injustiças
para com o Chanceler San Tiago Dantas.

O Sr Arruda Câmara: Não desejo passar esta oportunidade para afirmar que as palavras e
os fatos estão em contradição. O Sr. San Tiago Dantas faz profissão de fé anticomunista e age como
autêntico protetor e defensor do regime comunista de Cuba. Não era necessária senão uma declara-
ção da exclusão de Cuba, porque a Cuba de Fidel Castro se excluiu por si mesma, ingressando na
órbita soviética e tornando-se satélite de Moscou. Ela mesma se excluiu da comunidade americana.
Bastava apenas uma declaração, que está contida nas sanções previstas nos Pactos de Bogotá e do
Rio de Janeiro. Mas o Chanceler preferiu fazer aquela velha política de acender duas velas: urna, a
Deus, e outra, ao diabo.

O SR. PARDRE VIDIGAL: Desta vez, acendeu as duas ao diabo. (Risos.) O que San
Tiago Dantas quis fazer em Punta dei Este foi lançar uma cortina de fumaça sobre seu péssimo
procedimento anterior. E o caso de conhecidos comunistas que se intitulam nacionalistas. Sabemos
que nada é mais anticomunista do que o nacionalismo. Por natureza, o comunismo é internacional.
Entretanto, Luiz Carlos Prestes, em seu trabalho publicado no Komunist, de fevereiro de 1955,
ressalta a necessidade de explorar o nacionalismo como instrumento de ação para o seu partido que
os comunistas apaixonados chamam partidão.

Já houve quem observasse: como as crianças apanhadas em mentira que mais se embaraçam
quanto mais explicam, o eminente Chanceler não tem conseguido safar-se da condenação geral
provocada pela atitude assumida em nome do Brasil, lá na Reunião realizada em Punta dei Este.

Agora, com os aplausos frenéticos e inexplicáveis do Sr. Presidente do Conselho de Minis-
tros, o Sr. San Tiago Dantas continua na presunção de que falou mesmo em nome do povo brasileiro.

Felizmente, não é verdade.

O povo brasileiro não é essa meia dúzia de energúmenos que, furiosamente, quer destruir
a nossa democracia, atrelando a Nação brasileira ao carro de triunfo do comunismo materialista e
ateu, assassino de todas as liberdades (Muito bem. Palmas), tirano que tem transformado em senza-
las vários países.

Povo brasileiro não é essa minoria desenraizada do grande e belo passado de nossa bem-
amada Pátria.

O nosso povo é um grande conjunto histórico, compreendendo todas as gerações ligadas
entre si, não somente as vivas, mas também as do passado, as de nossos pais e as de nossos avós
e bisavós.

A vontade do povo brasileiro é a vontade de um povo que já conta quase quinhentos anos
de idade, de uma Nação que é filha espiritual da Igreja Católica, que foi batizada na piscina do
Atlântico, no dia da Primeira Missa celebrada por Frei Henrique de Coimbra, de uma Nação cuja
civilização e cuja cultura se formaram à luz do Evangelho de Jesus Cristo. A vontade do povo
brasileiro é diferente, muito diferente da vontade do Sr. Ministro das Relações Exteriores e da
vontade do Sr. Presidente do Conselho de Ministros, os quais parecem rompidos com as tradições
cristãs da nossa terra e da nossa gente.

Quando se tem a definir o destino do Brasil, principalmente no que concerne à sua política
externa, a voz inteira do povo brasileiro deve ser ouvida, tem de ser ouvida a voz de todas as
gerações e não apenas a voz de um punhadinho insignificante de nossos contemporâneos (Palmas),

de poucos que, na atual geração, se inclinam acentuadamente para o comunismo.
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A vontade do bom povo brasileiro não prevaleceu em Punta dei Este. Ali prevaleceu foi a
vontade do Chanceler San Tiago Dantas.

O Si: Celso Brant: Segundo a emenda constitucional que instituiu o sistema parlamentar
em nosso País, a direção da política externa é da competência do Primeiro-Ministro.

O SR. PADRE VIDIGAL: A quem não estou poupando minhas severas críticas, a quem
estou, também, responsabilizando pela calamitosa atitude de San Tiago Dantas em Punta dei Este.

O Si: Celso Brant: V. Exa. declarou que o Chanceler San Tiago Dantas continua com a
presunção de que falou em nome do povo brasileiro. Isto seria um fato a ser verificado, mas só
através de uma auscultação da opinião pública poder-se-ia saber qual a orientação do povo. Com
relação à tradição do nosso povo, esta, no setor da política externa, não está adequada à realidade
brasileira, porque sempre votamos com outros países, de acordo com outras orientações. Cito, para
V. Exa. um exemplo típico. O Senador Vilasboas, que foi líder da UDN, ano passado, no Senado
Federal, contou que, certa vez, representando o Brasil num certame internacional e tendo ido bus-
car informações do Itamarati sobre qual deveria ser o seu procedimento, a sua orientação, ouviu o
seguinte, e isto é estarrecedor: votem com a representação dos Estados Unidos. Veja V. Exa. queum homem da UDN, de linha média...

O SR. PADRE VIDIGAI: V. Exa. talvez preferisse que votássemos com a representação russa.

O Si: Celso Brant: Não. Gostaria que votássemos com os interesses do Brasil. Mas, no
caso específico, o que temos como tradição, de fato, é o respeito à norma jurídica. Não sei como ou
de onde Monsenhor Arruda Câmara teria concluído que a Ata de Bogotá ou a do Rio de Janeiro
prescrevem sanções contra um regime como o cubano. Está claro que, pela Ata de Bogotá, não
temos condições para tirar um país da Organização dos Estados Americanos. Em segundo lugar,
nem a representação americana teve a coragem de lembrar o Tratado do Rio de Janeiro, que se
refere a sanções diante de guerra iminente. Ora, não se trata de situação de guerra: trata-se, sim, de
ameaça ideológica. São coisas diferentes.

O SR. PADRE VIDIGAL: A América inteira está ameaçada com o domínio comunista naRepública marxista-lenjnista de Cuba.

O Si: Celso Brant: De maneira que não defendemos o Sr. Chanceler San Tiago Dantas,
mas defendemos a orientação do governo, que tem apoio principalmente no Partido de V. Exa., jáque o Primeiro-Ministro a ele pertence. Digo que ele está de acordo com a tradição brasileira, que
é de respeito à norma jurídica. Sugeriria a V. Exa. desse cobertura para uma outra atitude que não
essa assumida...

O Si: Arruda Câmara: O Deputado Herbert Levy leu aqui, sem contestação do Sr. San Tiago
Dantas, itens daqueles Pactos que permitem até intervenção à força armada em casos como esse.

O Si: Celso Brant: Em caso de guerra.

O Si: Arruda Câmara: Não, em caso de perigo. Em caso de segurança. E Cuba, como
satélite da Rússia no coração da América, é um perigo real. Ninguém o pode negar, a não ser quem
é simpatizante de Fidel Castro e desejoso de que a Rússia estenda o seu império ao Brasil como
aconteceu em Cuba.

AÇÃO POLÍTICA

O Sr. Oswaldo Lima Filho: Nobre Deputado Padre Vidigal, não me incluo entre os simpa-

tizantes de Cuba, a que se referiu o nobre Deputado Arruda Câmara. Talvez tenha sido eu, nesta
Casa, o primeiro orador a condenar, ainda no Palácio Tiradentes, os processos antidemocráticos
com que a revolução cubana matou as melhores esperanças que depositávamos na instauração do
regime democrático após a odiosa ditadura de Batista.

Mas quero, daqui, com a autoridade de que me revisto de ter mantido esta atitude, ainda
quando na liderança do meu Partido, em que sempre me recusei a qualquer manifestação de apoio
à ditadura do Sr. Fidel Castro, manifestar meu integral aplauso à posição assumida pelo Sr. San
Tiago Dantas, como representante do Brasil, posição que corresponde às melhores tradições da
cultura jurídica e política do povo brasileiro, que vem de Rui Barbosa e de Rio Branco sem tergiver-
sações e sem mudanças. Nossa posição tem sido tradicionalmente, irremissivelmente a de lutar
sempre contra a intervenção em assuntos internos de outros países. E esta é a hipótese vertente.
Como católico que me orgulho de ser tanto quanto V. Exa., também não enxergo perigo tão grande
na revolução cubana. Enxergo perigo muito maior, para o Brasil, na miséria, na injustiça social, na
fome de vinte milhões de camponeses e de pequenos agricultores que morrem neste País sem uma
palavra de protesto de muitos de nós católicos, sem uma ação democrática que o Congresso Naci-
onal está na obrigação de desenvolver.

O Sr. Arruda Câmara: Mas nós estamos aqui todos os dias profligando essa situação.

O Si: Oswaldo Lima Filho: Essas massas sofredoras do Brasil, às quais a democracia
brasileira tem falhado na missão de lhes assegurar justiça social, é que constituem uma ameaça.
Essa, sim, nobre Deputado.

O Si: Carvalho Sobrinho: Encontrará V. Exa., nobre Deputado Padre Vidigal, contradições
ao aparte do nobre Deputado por Pernambuco, na própria atitude que tiveram os três últimos Minis-
tros das Relações Exteriores no Brasil ao assinarem o manifesto em oposição à tese defendida por
San Tiago Dantas em Punta del Este.

O Si: Herbert Levy: Permite-me V. Exa. um aparte?

O SR. PADRE VIDIGAL: Com muito prazer.

O Si: Herbert Levy: Muito obrigado. Sr. Deputado, nós ouvimos, não apenas do eminente
Chanceler, mas de outros ilustres colegas, referências à tese da não-intervenção. Ouvimos freqüen-
temente falar em não-intervenção e em autodeterminação. Muito bem. Do que se cuida no Brasil,
no caso cubano, é de uma intervenção contra o sistema democrático das Américas.

Cuba, confessadamente, articulou a revolução comunista mundial. E um processo decla-
rado de subversão do regime democrático. Na América, a revolução comunista mundial encontrou
em Cuba a sua ponta-de-lança. Houve a intervenção estranha ao sistema democrático que nos com-
prometemos a defender e que precisamos enfrentar. Não se trata de intervenção daqueles países
que, num pacto de segurança coletiva, se mobilizam para defender aquilo que livremente estabe-
leceram entre si. E contra essa intervenção indébita de ideologia e de potência estranha ao sistema
americano (Muito bem) que se processa a ação coletiva da OEA e dos pactos aprovados pelos
países americanos. Isso é que é preciso caracterizar.

V. Exa. há de verificar que, em nenhum momento, contemporizamos com ditaduras de
qualquer espécie. Não defendemos caudilhos.

O Si: Celso Brant: Mas os Estados Unidos sempre defenderam.
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O Sr. Herbert Levy: Condenamos o domínio tirânico de qualquer povo da América. Mas 
de que se cuida aqui é, evidentemente, de um processo de revolução mundial confesso, do qual o
regime cubano se transformou em instrumento nas Américas. Eis o problema. Por outro lado, não
se fale em autodeterminação, não se abuse desta palavra, quando entendemos que autodeterminação
é aquela que permite aos povos, por meio de eleições livres e democráticas (Muito bem, apoiado)
estabelecer o regime da sua preferência. (Palmas.) Isso, sim, é autodeterminação.

O SR. PADRE VIDIGAL: Foi motivo de honra para mim, nobres Deputados Carvalho
Sobrinho e Herbert Levy, honra muito grande, incorporar ao discurso que estou pronunciando seus
interessantes e oportunos apartes.

III

O PADRINHO DE FIDEL CASTRO NA OEA

Continuando o meu discurso, devo declarar que não houve argumentos, ponderação, ape-
los, não houve nada que abalasse a disposição do Ministro San Tiago Dantas de ser, na última
Reunião de Consulta, o patrocinador da permanência da Cuba de Fidel Castro na Organização dos
Estados Americanos.

Inventou para isto as fórmulas mais curiosas, como aquela de um estatuto especial que
permitisse a coexistência entre vinte repúblicas, que constituem um sistema integrado no mundo
livre, e Cuba, oficialmente república marxista-leninista e satélite da Rússia. Tão estapafúrdia era a
idéia do nosso Ministro das Relações Exteriores que nem chegou a ser considerada pelos outros
Chanceleres reunidos no Uruguai, pelo que voltou a Delegação Brasileira a bater-se pela não-
aplicação de quaisquer sanções a Cuba, sob a especiosa alegação de que a Carta da OEA não previa
a imposição de penalidades a seus membros. Para defender esta tese, que misturava com a constan-
te afirmação de que não se podia desrespeitar os princípios da autodeterminação dos povos e da
não-intervenção, o Chanceler do Brasil omitiu fatos pretéritos e escondeu a realidade presente.

Se as Reuniões de Consulta dos Chanceleres Americanos fossem tão bitoladas pela letra
expressa da Carta da OEA, jamais teria sido possível, a uma delas, criar a Junta Interamericana de
Defesa, da qual participa o Brasil e da qual foi agora afastado o governo cubano, com o voto do Sr.
San Tiago Dantas.

Se as Reuniões de Consulta não podem impor sanções, se tais sanções constituem viola-
ção dos princípios de não-intervenção, como então se decidiu em San José da Costa Rica o afasta-
mento da República Dominicana e o rompimento coletivo das relações diplomáticas dos países
americanos com o governo de Trujilo?

Se a nossa posição relativamente a Cuba se fundamenta no acatamento do princípio de
autodeterminação dos povos, como se verifica essa autodeterminação dos cubanos, se Fidel Castro
aboliu as eleições e estabeleceu uma ditadura policial?

São perguntas que o Sr. San Tiago Dantas não pode responder, pelo que divaga, sofisma, sai
pela tangente, recusa apartes e deixa repentinamente o debate, como fez aqui na semana passada.

Chegando perto do microfone instalado no Plenário, o nobre Deputado Tristão da Cunha
está desejando dar o seu aparte. Pode falar, senhor Deputado, que todos os seus colegas lhe escuta-
rão, com prazer, as palavras que irá pronunciar.

O Sr. Tristão da Cunha: Nobre Deputado Padre Vidigal, o Ministro do Exterior, apesar de
grande jurista, apega-se demasiadamente à letra da Organização dos Estados Americanos.
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Sabe V. Exa. que as constituições, os códigos, os tratados têm que sofrer a sua evolução
natural pela interpretação.

Sabe V. Exa. que o Código de Napoleão vigora ainda em França. Se formos buscar o que foi
estabelecido naquele Código, veremos que ele está muito distante do que era naquela ocasião. A
Constituição americana é a mesma coisa, assim como a brasileira e outras. De modo que a interpreta-
ção tem de adaptar os textos legais às condições do momento. Evidentemente, não se pode apagar um
dispositivo. Ninguém poderia prever que um Estado americano fosse aderir ao comunismo russo.

De modo que esta explicação do Sr. Ministro San Tiago Dantas não convence ninguém.

O SR. PADRE VIDIGAL: Nem está à altura da sua inteligência.

O Sr Tristão da Cunha: Não está à altura dos conhecimentos e do talento de S. Exa. Mas,
no caso de Cuba, a coisa é muito simples. Aderindo a um novo sistema, que não o americano, Cuba
saiu por si da Organização dos Estados Americanos. Cumpria a esta, agora, apenas constatar o fato.
Cuba não pertence mais nem pode pertencer à OEA, uma vez que adotou ideologia contrária ao
espírito dessa Organização. Tinha-se de constatar simplesmente a sua saída...

O Sr. Mendes de Moraes: Saída voluntária.

O Sr. Tristão da Cunha: ... do regime americano e lamentar esta saída voluntária. A ques-
tão é simples e não justifica toda essa confusão.

O Sr Celso Brant: Permita-me: desejo apenas estranhar que esta Casa, que é uma Casa de
respeito à lei, interprete com tanta facilidade aquilo que representa nosso Direito Internacional, o
que há de mais objetivo. Imaginem os Srs. Deputados se uma nação, que colocasse o Brasil na
situação em que se encontra Cuba, viesse numa Conferência Internacional dizer isto: que as leis
devem ser interpretadas de acordo com os entendimentos do momento. Que faria uma Câmara
como esta que discutiu a Ata de Bogotá?

Não, Sr. Deputado, em matéria de Direito Internacional, a lei é válida. A grande lição de Rui
Barbosa é esta: O texto é o limite diante do qual nenhuma nação pode recuar Temos de aceitar essa
interpretação como a única autêntica. Sabe V. Exa. que, no caso de autodeterminação e de interven-
ção, nem os representantes dos Estados Unidos, que poderiam ser os grandes interessados no assunto,
tiveram a coragem de levar a questão à OEA. De maneira que estamos em completo desacordo nesse
sentido. E pleiteamos de V. Exa. e daqueles que contrapõem à posição do Ministro San Tiago Dantas,
outra solução jurídica para o impasse criado. Sem dúvida, pode-se tirar Cuba. Mas de que maneira? O
Art. 111 da Ata de Bogatá prescreve as modificações a serem feitas na Carta. Por que não se fez isso?
E como se quisesse impor modificações no sistema do Brasil, no caso de mudança de sistema, sem
obedecer àquilo que preceitua a Constituição para emenda constitucional.

O SR. PADRE VIDIGAL: Interessante é observar que, quando V. Exas. da esquerda gaiata
e festiva falam em autodeterminação de Cuba, recusam-se a aceitar a autodeterminação do povo
húngaro, dos povos dos países bálticos e do povo polonês.

IV

A INTELIGÊNCIA DE SAN TIAGO DANTAS A SERVIÇO DE CUBA

Para dourar, com o falso brilho da sabedoria mal aplicada, sua indefensável conduta em
Punta del Este, encobriu-a o Chanceler com a armadura de um jurisdicismo de circunstância, que
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só pode ter impressionado os papalvos e os que ingenuamente acreditavam que a política internaci-
onal pode ser um jogo processual no qual prevalecem as fórmulas cerebrinas, as minúcias da prag-
mática, as insignificantes e irrelevantes questões de forma. Mas o jurisdicismo do Sr. San Tiago
Dantas não logrou esconder a verdade. Era mais diáfano do que o manto poético da fantasia. A
realidade era demasiadamente evidente para que a dialética do Sr. Ministro das Relações Exteriores
a pudesse ocultar. Aliás, uma das mais importantes resoluções acordadas em Punta dei Este, para-
doxalmente com o voto do Brasil e os de seus acompanhantes no chamado Grupo dos Seis, tornou
ainda mais clara a inaceitabilidade da posição do Brasil. Refiro-me à proposta que declarou incom-
patível com o sistema regional panamericano, isto é, com a Organização dos Estados Americanos,
o regime marxista-leninista vigorante em Cuba.

Ora, Senhores Deputados, como é possível à mesma delegação que admite ser incompativel
com a OEA o Regime de Fidel Castro, deixar de votar o desligamento deste Regime daquela Orga-
nização?

Na verdade, não se tratava nem mesmo de decretar o afastamento de Cuba. Era apenas o
caso de reconhecer que Fidel Castro voluntariamente se retirara da OEA, no momento em que
declarou ser o seu país um Estado marxista-leninista, incompatível, como vemos, com o nosso
sistema regional. A esta lógica conclusão, porém, não desejou chegar o Sr. San Tiago Dantas,
temeroso, talvez, de perder o apoio de alguns elementos da política nacional conhecidos pela hos-
tilidade aos Estados Unidos e, conseqüentemente, pela sua amizade a Cuba e pelo fanatismo com
que adora o comunismo materialista, ateu e intrinsecamente perverso.

Ao dizer isto, tenho em mente, de maneira especial, a pessoa sempre atuante do nobre
Deputado que lidera a bancada do PTB nesta Casa, o qual afirmou, noutro dia, haver o Sr. San
Tiago Dantas colocado sua grande inteligência a serviço de uma causa nobre como a de Cuba.

Senhores Deputados, não considero que seja nobre a causa de Cuba e creio que a quase
totalidade desta Câmara também não a considera assim. Pois não pode ser considerada nobre uma
causa que ofende os princípios cristãos do povo brasileiro, que atenta contra a dignidade da pessoa
humana, que afeta a segurança do Novo Mundo, que abala a solidariedade entre as repúblicas deste
hemisfério, que introduz a cizânia e a desconfiança nas relações entre os países americanos, que
leva ao paredón milhares de patriotas, que expulsa e prende bispos, padres, frades e freiras, que
desconhece o direito de propriedade, que se mantém pelo terror, que exporta a subversão, que
triunfou pela hipocrisia e iludiu a confiança do povo cubano que aguardava melhores dias para o
futuro, quando se viu livre da ditadura de Batista.

Ao contrário do que pensa o ilustre líder do PTB, não considero nobre a causa de Cuba.
Mas estou de acordo com S.Exa. quando naturalmente afirma, com notável e comovedora candura,
haver o Sr San Tiago Dantas colocado sua grande inteligência e sua invejável cultura a serviço de
uma causa nobre como a de Cuba.

Mas esta não era a obrigação do Chanceler do Brasil. De seu dever era colocar-se a serviço
dos nossos interesses, respeitando o ponto de vista do nosso povo, nossas alianças tradicionais,
nossas vinculações históricas, a imperativa necessidade de não vulnerar a unidade do continente,
nesta hora difícil que o mundo atravessa, quando se desencadeiam contra os bastiões da liberdade
as forças da desagregação, da desordem e da subversão. Procedendo contrariamente ao nosso dever
societário, descumprindo os compromissos que voluntariamente assumimos com a organização
hemisférica, e isso em nome de alguns princípios jurídicos que não têm o menor valor para o
regime que, graças a eles, encontrou quem o defendesse e patrocinasse em Punta dei Este.

Longe de nós desmerecer o valor dos princípios jurídicos que constituem indubitavelmente
a garantia das nações pequenas e fracas, na órbita internacional, mas o direito não é imutável nem
os princípios jurídicos são estáticos. Sua eficácia termina quando, nas comunidades, um dos sócios
deixa de reconhecê-los. Aí só resta um caminho, o das sanções ao sócio faltoso e sua imediata
exclusão da sociedade.

Nada mais lógico, curial e simples do que compreender. Só o Sr. San Tiago Dantas deixou
de ver o que estava ao alcance de todos. Admitiu que Cuba se incompatibilizara com a sociedade
dos Estados Americanos, mas não teve a coragem de votar pelo seu afastamento desta mesma
sociedade. Por sua vontade Cuba não ficaria na estranhíssima posição de estar e de não-estar na
comunidade continental.

O Chanceler sabe, melhor do que ninguém, que errou em Punta dei Este. E mais, que errou
de caso pensado. E errou gravemente porque, abstendo-se de votar, somente serviu aos interesses
de Fidel Castro apresentando o Brasil ao mundo inteiro como o grande sustentáculo do paredón.
Defendeu Fidel Castro para que ele continue fuzilando, oprimindo, assaltando, para que ele conti-
nue assassinando religiosos e fechando conventos e profanando templos para que Cuba cresça em
força como cidadela do comunismo internacional dentro da América.

Errou gravemente, de tal maneira que o seu erro somente foi aplaudido por Kruschev, pelos
comunistas e por esse Gabinete que já não sabe mais interpretar os sentimentos do povo brasileiro.

Razão tinha Petrarca quando, em seu Diálogo 7 sobre o engenho, escreveu:

Excelente engenho é princípio de grandes males. Raras vezes, os grandes erros deixaram
de sair de grandes engenhos.

Este pensamento do célebre poeta italiano, nascido em Arezzo no ano de 1304, me levou,
um dia, a afirmar que só mesmo as grandes inteligências são capazes das grandes burrices.

O Sr. Oswaldo Lima Filho: Às vezes, chego a diminuir meu ardor da controvérsia com
V. Exa., tal o brilho da forma literária de que se reveste a luminar peça que V. Exa. está proferindo.
Mas, sem embargo disso, não posso resistir ao desejo de assinalar o grave equívoco que, do ponto
de vista jurídico, V. Exa. comete. Quando as nações entram na comunidade internacional abdicam
de pronto o direito de intervir e julgar o governo interno de cada país. Não devemos, porém, nem
podemos, do ponto de vista de direito público, a bem da concórdia, da paz universal, julgar o
governo cubano, como não temos o direito de julgar a ditadura de Franco nem a de Fidel Castro,
nem a de Stroessner, nem as outras que infelicitam inúmeros povos.

E assunto firmado em Direito Público Internacional, creio que desde Grotius, esse de não
se procurar intervir nos negócios das outras nações. Por isso é que o ponto de vista do Prof. San
Tiago Dantas, que representou o governo brasileiro, foi o mais consentâneo com a paz, que é a
aspiração dos povos.

O SR. PADRE VIDIGAL: Tal ponto de vista foi igual, igualzinho, ao de Fidel Castro, o
cruel ditador de Cuba.

O Sr Othon Mader: Sr. Deputado, o Sr. Ministro San Tiago Dantas faz alarde de sua fideli-
dade aos princípios e pôs mesmo em perigo o futuro e a paz da América para defender a fórmula
jurídica. Entretanto, Sr. Deputado, se verificarmos outras passagens da sua vida, veremos que a sua
falada fidelidade, seu decantado fetichismo pelas fórmulas jurídicas não são tanto assim como ele
alardeia. Vem a propósito citar, como exemplo recente, Lei San Tiago Dantas frontalmente
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inconstitucional. Aquela lei da organização administrativa do Distrito Federal e do novo Estado da
Guanabara. Ela fere flagrantemente a Constituição. O Supremo Tribunal acaba de considerá-la
inconstitucional. Como se vê, o Ministro San Tiago Dantas não é como ele e seus admiradores pen-
sam: tão fiel à formajurídica, desrespeitando a Constituição. Agora, na Reunião de Consulta realizada
em Punta del Este, ele preferiu pôr em perigo a paz da América ao infringir o texto da Carta de Bogotá.
O Sr. Ministro San Tiago Dantas não é absolutamente coerente nas suas opiniões.

O Sr Fernando Santana: Permite V. Exa. um aparte'

O SR. PADRE VIDIGÁL: Não me leve a mal. Antes, deverei concedê-lo ao Deputado
Oswaldo Zaneilo que já o havia solicitado.

O Sr. Oswaldo Zanello: Sr. Deputado, na realidade, o Chanceler San Tiago Dantas mere-
ce, pela sua atitude, o repúdio da consciência cristã brasileira. Em poucos dias, ele destruiu toda a
gigantesca obra realizada pelos grandes homens que comandaram a nossa diplomacia. S. Exa.
comemorou o Dia Nacional de Ação de Graças e homenageou a memória dos soldados brasileiros
assassinados pelos comunistas, anunciando repentinamente à Nação a mais triste, a mais vergonho-
sa de todas as atitudes do governo da República: o reatamento de relações diplomáticas do Brasil
com a Rússia. Agora S. Exa. vem faltar como respeito devido ao maior de todos os nossos diploma-
tas. Justamente no instante em que comemoramos o cinqüentenário do falecimento do Barão do
Rio Branco, S. Exa., em Punta del Este, macula a memória de nosso eminente patrício, envergo-
nhando a nossa Pátria.

O SR. PADRE VIDIGAL: O Chanceler sujou as tradições do Itamarati.

O Sr. Presidente (Ranieri Mazzili ): Atenção. O tempo de V. Exa. está a esgotar-se.

O SR. PADRE VIDIGAL: Sr. Presidente, atendendo à observação feita por V. Exa., antes de
descer desta tribuna, desejo ouvir o nobre colega Fernando Santana que me havia solicitado um aparte.

O Sr Fernando Santana: Agradeço a V. Exa. este aparte. Gostaria, primeiro, lembrar a V.
Exa., contrariando as palavras do Deputado Oswaldo Zanello, que não foi exatamente no Dia de
Ações de Graças que reatamos relações com a União Soviética. O ano passado comemoramos esse
dia erradamente. Não devia coincidir com a data do reatamento, mas recair na sexta-feira seguinte.

O Sr Arruda Câmara: Mas foi o governo que marcou a data oficialmente.

O Sr. Fernando Santana: A lei é muito clara: marca a última sexta-feira de novembro. Isso,
porém, não vem ao caso nem tem maior importância. Eu gostaria de fixar um aspecto: o Ministro
San Tiago Dantas não defendeu um ponto de vista pessoal. S. Exa. exercitou em Punta del Este a
política do gabinete, a política do governo brasileiro.

Conseqüentemente, o Sr. Ministro não se colocou em Punta del Este para satisfazer, como
afirmou V. Exa., qualquer setor político da vida brasileira, o qual seria, digamos assim, exemplificado
na pessoa do Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, o Deputado Almino Afonso.

O SR. PADRE VIDIGAL: Devo informar a V. Exa. que a referência ao nobre Líder do
PTB só foi feita no meu discurso para ressaltar a afirmação dele: o Sr. San Tiago Dantas, em Punta
dei Este, havia colocado toda sua cultura e toda a sua inteligência a serviço de Cuba.

O Sr. Fernando Santana: Não ouvi o discurso do Líder Almino Afonso, porque, naquela
oportunidade eu não estava na Câmara. Mas posso afirmar a V. Exa., contrariamente ao seu ponto
de vista, que, a meu ver, a política que o Ministro San Tiago Dantas defendeu em Punta del Este é
aquela que mais corresponde aos interesses da nação brasileira.

O SR. PADRE VIDIGAL: Corresponde exclusivamente aos interesses dos comunistas
nascidos no Brasil. E, aqui militantes, atuando com a pior das intenções.

O Sr Fernando Santana: Não é um ponto de vista dos cômunistas brasileiros, mas um
ponto de vista que tem a sua correspondência histórica na luta de 140 anos de toda a América Latina
em defesa do princípio da autodeterminação e da não-intervenção. Como sabe V. Exa., toda a
América Latina sofreu diversas vezes, em várias fases da sua História, repetidas intervenções arma-
das dos marinheiros americanos, e essa conquista nós só conseguimos depois de 1936, no Governo
Roosevelt. E não seria agora, porque uma república da América Latina adota um sistema de gover-
no diferente dos demais, que iríamos abandonar este princípio, porque, se na América Latina só
pode ter curso um sistema político, então muitas outras nações antes de Cuba deveriam sofrer
intervenção.

O SR. PADRE VIDIGAL: Se V. Exa. houvesse assistido o meu discurso desde que come-
cei a pronunciá-lo, verificaria que tudo que o seu aparte contém já foi objeto de discussão neste
Plenário. Sobre o assunto foi jorrada a maior quantidade de luz possível. Penso que me é lícito
discordar do seu ponto de vista perfeitamente comunista.

NOTÍCIAS E COMENTÁRIOS

No dia seguinte, 14 de fevereiro, O Estado de S. Paulo publicou:

NOVAS CRÍTICAS À ATUAÇÃO DO CHANCELER EM PUNTA DEL ESTE

'Procedendo como procedeu em Punta dei Este, descumpriu o Chanceler San Tiago Dantas
o mandato que lhe conferira a Câmara ao aprovar seu nome para o exercício do cargo de
Ministro das Relações Exteriores. Fez-se representante, apenas, de uma subfacção partidá-
ria, deslustrando as nossas tradições diplomáticas efazendo jus às censuras desta Casa'
- afirmou, hoje, na tribuna da Câmara, o Padre Pedro Vidigal, falando por delegação da
liderança do PSD e em nome da 'Ação Democrática Parlamentar'. O Sr. Herbert Levy, em
aparte, acentuou que estamos a ouvir falar freqüentemente, em não-intervenção e auto-
determinação. 'Do que se cuida no Brasil, no caso cubano' - acentuou o Presidente da
UDN - 'é de uma intervenção contra o sistema democrático das Américas. Cuba,
confessadamente, articulou a revolução comunista mundial. Isto é que é intervenção estra-
nha ao sistema democrático, que nos comprometemos, juntos, a defender E, portanto, con-
tra essa intervenção indébita de ideologia e de potência estranha ao sistema americano, que
se deve processar a ação coletiva da OEA e dos pactos aprovados pelos países americanos.'

A certo trecho de sua oração, o Padre Vidigal sustentou que 'uma das características do
atual chanceler tem sido, precisamente, pensar, sentir e agir permanentemente contra o
ponto de vista da absoluta maioria dos brasileiros'.
'Em Punta del Este, não vacilou em deturpar os sentimentos da Nação, chegando ao
absurdo de distribuir um forjado inquérito de opinião pública com ofito de convencer as
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delegações estrangeiras de que a maioria do nosso povo era favorável à tirania de Fidel
Castro '- disse o orador
O representante do PSD mineiro, nas suas críticas ao chanceler, não poupou, inclusive, o
Primeiro-Ministro Tancredo Neves, afirmando que este, nos seus aplausos à orientação
do Sr. San Tiago Dantas, 'não interpreta os sentimentos do povo brasileiro'.
'O povo brasileiro - salientou o Padre Vidigal - não é essa meia dúzia de energúmenos
que furiosamente quer destruir a nossa democracia, atrelando a Nação brasileira ao car-
ro de triunfo do comunismo ateu, assassino de todas as liberdades, tirano que tem trans-
formado em senzalas vários países.' Na OEA inventou para isto as fórmulas mais curio-
sas, como aquela de um estatuto especial que permitisse a coexistência entre 20 Repúbli-
cas, que constituem um sistema integrado no mundo livre, e a República de Cuba, oficial-
mente 'marxista-lenjnjsta 'e, portanto, satélite da Rússia'.
Mais adiante, argumentou o Padre Vidigai:

'Se as reuniões de consulta dos chanceleres americanos fossem tão bitoladas pela letra
expressa da carta da OEA, jamais teria sido possível, a uma delas, criar a Junta
Interamericana de Defesa, da qual participa o Brasil e da qual foi agora afastado o go-
verno cubano, com o voto do Sr San Tiago Dantas'.
'Se as Reuniões de Consulta não podem impor sanções, se tais sanções constituem viola-
ção do princípio de não-intervenção, como então se decidiu, em San José de Costa Rica,
o afastamento da República Dominicana e o rompimento coletivo das relações diplomáti-
cas dos países americanos com o governo de Trujiilo?
'Se a nossa posição relativamente a Cuba se fundamenta no acatamento do princípio da
autodeterminação dos povos, como se verifica essa autodeterminação dos cubanos, se
Fidel Castro aboliu as eleições e estabeleceu uma ditadura policial?
São perguntas que o Sr. San Tiago Dantas não pode responder, pelo que divaga, sofisma,
sai pela tangente, recusa apartes e deixa repentinamente o debate, como fez aqui, na
última semana.'
Prosseguindo, disse o Deputado mineiro:

'Para doura,; com o falso brilho da sabedoria mal aplicada, sua indefensável conduta em
Punta del Este, encobriu-a o chanceler com a armadura de umjuridicismo de circunstância,
que só pode ter impressionado os papalvos e os que ingenuamente acreditavam que a polí-
tica internacional pode ser um jogo processual, onde prevalecem as fórmulas cerebrinas, as
minúcias da pragmática, as insignificantes e irrelevantes questões de forma. Mas o
jurisdicismo do Sr San Tiago Dantas não logrou esconder a verdade. Era ainda mais diáfano
do que o manto poético dafantasia. A realidade era demasiado evidente para que a dialética
do Sr Ministro das Relações Exteriores a pudesse ocultar Aliás, uma das mais importantes
resoluções acordadas em Punta dei Este —paradoxalmente com o voto do Brasil e os de seus
acompanhantes no chamado 'Grupo dos Seis'— encarregou-se de tornar ainda mais clara a
inaceitabilidade da posição do Brasil. Refiro-me à proposta que declarou incompatível com
o sistema regional panamericano, isto é, com a Organização dos Estados Americanos, o
regime 'marxista-lenjnista ' vigorante em Cuba.
'Ora, senhores Deputados, como é possível à mesma delegação, que admite ser incompa-
tível com a Organização dos Estados Americanos o regime de Fidel Castro, deixar de
votar o desligamento deste regime daquela Organização?'
'Na verdade não se tratava nem mesmo de decretar o afastamento de Cuba. Era apenas o
caso de reconhecer que Fidel Castro, voluntariamente, retirara-se da OEA, no momento

em que declarou ser o seu país um Estado 'marxista-leninista' incompatível, como vemos,
com o nOSSO sistema regional.'
'Mas a esta lógica conclusão não desejou chegar o Sr. San Tiago Dantas, temeroso, talvez,
de perder o apoio de alguns elementos da política nacional conhecida pela hostilidade aos
Estados Unidos e, conseqüentemente, pela sua amizade a Cuba e ao mundo comunista.'
'Tenho em mente, ao dizer isto de maneira muito especial, a pessoa sempre atuante do
nobre deputado que lidera a bancada do PTB nesta Casa, o qual afirmou, outro dia, haver
o Sr. San Tiago Dantas 'colocado sua grande inteligência e sua cultura a serviço de uma
causa nobre como a de Cuba'.
O Sr. Oswaldo Lima, num aparte, invocou a autoridade de ter sido dos primeiros a conde-
nar os processos antidemocráticos usados por Fidel Castro, para declarar o seu aplauso

à orientação do Chanceler San Tiago Dantas, porquanto a tradição do Itamarati 'tem sido
tradicionalmente, irremissivelmente, a de lutar sempre contra a intervenção de potências
nos assuntos internos de outros países.'
Em contra-aparte, respondeu o Sr. Carvalho Sobrinho que a contradita às afirmações do
ex-líder do PTB pode ser encontrada na própria atitude que tiveram os três últimos minis-
tros das Relações Exteriores do Brasil ao assinar o manifesto em oposição à tese defendi-
da pelo Ministro San Tiago Dantas.

Em O Globo, do dia 14 de fevereiro de 1962, lê-se, nas colunas reservadas para O Legislativo

em Ação:

NOVAS CRÍTICAS À ATUAÇÃO DE SAN TIAGO DANTAS
EM PUNTA DEL ESTE

'A vontade do povo brasileiro não é a vontade do Ministro das Relações Exteriores, que
parece ter rompido com as mais belas tradições de nossa terra', foi o que declarou o
Padre Pedro Vidigal (PSD-Minas), na sessão de ontem, a certa altura do libelo proferido
contra a atuação do Chanceler na Conferência de Punta dei Este. Ajuntou que, quando se
tem que definir o destino do Brasil, principalmente quanto à sua política externa, deve ser
ouvida a voz de todo o povo brasileiro, a voz de todas as gerações e não apenas a de um
punhado insignificante de contemporâneos dos poucos que se inclinam acentuadamente
para o comunismo. 'Em Punta dei Este, onde a diplomacia brasileira, sempre vitoriosa,
encontrou o seu 'Waterloo '- disse o orador - melhor teria sido para nosso ilustre Chanceler
a lealdade e a fidelidade aos sentimentos do povo brasileiro do que ficar com os louros já
murchos de sua eloqüência teimosa em apadrinhar causas suspeitas, em defender pontos
de vista pessoais, objetivando um visível interesse eleitoreiro.'

A coerência do Ministro

Reportou-se o Padre Vidigal à exposição do Chanceler perante a Casa e sublinhou que as
críticas feriram o amor-próprio do Ministro, homem acostumado ao monólogo, e destru-
íram o equilíbrio de um sistema mental que só admite o aplauso e a ratificação. Por isso,
o Sr San Tiago perdeu a serenidade, deixando a tribuna abruptamente e abandonando a
Câmara em um estado de insatisfação e desconformidade. Ele, orador, porém, não se
surpreendeu. Conhece a coerência do nosso Chanceler Em Punta dei Este ele reproduziu,

456	 A DELEGAÇÃO DO BRASIL EM PUNTA DEL ESTE	 A DELEGAÇÃO DO BRASIL EM PUNTA DEL ESTE



opor

PEDRO MACIEL VIDIGAL	 AÇAU POL II ICi\

9

458

quase três décadas depois, aquela deformação que aliava seu espírito à causa do antigo
Eixo, nos tempos ignominiosos do nazi-fascismo, quando integrava o Conselho Supremo
da antiga Ação Integralista, Procurou, em seguida, mostrar que o Sr San Tiago sempre
estêve a favor de qualquer regime que cerceie as liberdades do homem e proscreva a
democracia.
Tratou depois das curiosas fórmulas inventadas pelo nosso representante em Punta dei
Este para permitir a coexistência de 20 Repúblicas, que constituem um sistema integrado
no mundo livre, e a República de Cuba, oficialmente marxista-leninista,
'Tão estapafúrdia era a idéia ministerial - adiantou - que nem chegou a ser considerada
pelos outros chanceleres reunidos no Uruguai, pelo que voltou a delegação brasileira a
bater-se pela não-aplicação de quaisquer sanções a Cuba, sob a alegação de que a carta
da OEA não previa a imposição de penalidades a seus membros.'

Autodeterminação

Formulou, também, várias indagações ao Ministro do Exterior, inspiradas nos seus argu-
mentos de ordem jurídica. A principal foi: 'Como se verifica a autodeterminação dos
cubanos, se Fidel Castro aboliu as eleições e estabeleceu uma ditadura policial?' 'Em sua
opinião, não se procurava, em Punta dei Este, decretar o afastamento de Cuba. Era ape-
nas o caso de reconhecer que Fidel Castro, voluntáriamente, se retirara da OEA, no mo-
mento em que declarou ser o seu país um Estado 'marxista- len in ista', incompatível com o
nosso sistema regional. Para mostrar que não considera nobre a causa de Cuba, o Padre
Vidigal acrescentou: 'A obrigação do Chanceler era a de colocar-se a serviço dos nossos
interesses, respeitando o ponto de vista de nosso povo, as nossas alianças tradicionais, as
nossas vincula ções históricas, a imperativa necessidade de não vulnerar a unidade do
Continente, nesta hora difícil que o mundo atravessa, quando se desencadeiam contra os
bastiões da liberdade as forças da desagregação, da desordem e da subversão'.

Descumpriu o mandato

Concluiu o representante do PSD mineiro: 'Procedendo como procedeu, descumpriu o
Chanceler o mandato que lhe conferira esta Casa, ao aprovar seu nome para o exercício
do cargo de Ministro das Relações Exteriores. Não soube ou não pôde representar o Bra-
sil. Fez-se o representante, apenas de uma subfacção partidária, deslustrando as nossas
tradições diplomáticas e fazendo jus às censuras da Câmara.'

Os apartes

Como primeiro aparteante, o Sr Celso Brant (PR de Minas) procurou mostrar que a con-
duta do Sr San Tiago Dantas em Punta dei Este mereceu o apoio do Conselho de Minis-
tros, O Sr João Mendes, presidente da Ação Democrática Parlamenta,; com os aplausos
de grande número de deputados, fez esta intervenção.'

'O que se objetiva é a política interna. O que esses senhores, artífices dessa farsante
política externa, querem é contentar as esquerdas no Brasil e captar as simpatias do povo
brasileiro. Mas estão enganados, porque o povo brasileiro é democrata. A diferença entre
o democrata e o homem de esquerda é que este é mais atuante, mais agressivo, e o demo-
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mocrata é mais contemplativo. Mas, afinal, o que se verifica é que o Brasil é, na sua
imensa maioria, um povo democrata, que não está de acordo com a política de cobertura
moral de Cuba, dada pelo Brasil. O Sr San Tiago Dantas sustentou esse surrado princípio
de autodeterminação dos povos e esta é uma das coisas mais artificiais que V Exa. possa
imagina, porque o Chanceler é homem culto, homem de talento e está deliberadamente
incidindo em um lamentável equívoco. Autodeterminação é assunto hoje, debatido, discu-
tido e esclarecido entre nós, inclusive por juristas do porte de Francisco Campos e Raul
Fernandes, Nenhum deles admitiu a hipótese de autodeterminação, sem que o sujeito de
direito fosse o povo.'

O Minas Gerais (Diário da Assembléia) sexta-feira, 16 de março de 1962, publicou as
seguintes palavras de um dos mais sérios deputados do PR:

O Sr. Gregoriano Canedo - Sr. Presidente, Srs. Deputados.

A propósito da posição esquiva que tomou o Brasil na Conferência dos Chanceleres em
Punta dei Este, posição que colocou tão mal o nosso País perante o conceito de todas as
nações do mundo, o Deputado Padre Pedro Vidigal pronunciou, há dias, na Câmara Fede-
ral, um notável discurso que teve larga repercussão, dentro e fora de nossa Pátria.
Essa peça oratória do ilustre representante de Minas Gerais contém justas e severas crí -
ticas ao Sr. San Tiago Dantas, Ministro das Relações Exteriores, que acaba de prestar um
desserviço à Diplomacia Brasileira, levando o nosso País a assumir, nesta hora de defini-
ções claras e decisivas que orientam a vida de todos os povos livres e civilizados, uma
atitude de fuga e de pusilanimidade. Este, o motivo porquê não pode deixar defigurar nos
Anais desta Casa, afim de que um dia possa vir a prestar valioso subsídio à história da
vida dos homens e dos parlamentares de nossa terra.
E por esta razão, Sr. Presidente, que tomarei o precioso tempo do Plenário para fazer a
leitura, desta tribuna, do belo, eloqüente e irrespondível discurso do representante minei-
rojunto ao Congresso Nacional.

CARTA IMPORTANTE

Doze anos depois de pronunciado o meu discurso sobre a delegação do Brasil em Punta
del Este, foi que ele chegou ao conhecimento do Embaixador Antônio Camilo de Oliveira, funda-
dor e primeiro diretor do Instituto Rio Branco, a Escola Superior que forma os futuros diplomatas
brasileiros, cujo orgulho maior está em cada um saber manter as gloriosas tradições do Itamarati.

Em sua carta, datada de 30 de julho de 1974, o Embaixador escreveu estas delicadas e
atenciosas linhas:

Que dizer dos seus discursos, Doutor Vidigal, cujos temas, quase todos de política parti;
dária, convêm tão bem ao seu temperamento 'acostumado a enfrentar dificuldades'? E
nesse terreno de 'luta livre' que se sente à vontade um homem de sua têmpera, com a
armadura de que dispõe. A época era propícia ao bom combate. Ora, era João Goulart
que tentava comunizar o País; ora Jânio Quadros que, sequioso, procurava nos embro-
mar com suas forças; ou a quebra do bom senso brasileiro em Punta dei Este.
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As suas reflexões sobre este último tema despertam em meu espírito muitas lembranças,
porque também eu tomei armas, muito constrangido, contra San Tiago Dantas, ainda que
partindo de um ponto de vista diferente daquele sob o qual se travou o debate na Câmara.
Foi pena que as suas várias intervenções oratórias se passassem em Brasília, então como
ainda hoje, cidade sem acústica para os prélios da inteligência. Não era e não é fácil a um
parlamentar sobrepassar o muro de silêncio que separa as duas capitais. Assim é que eu
mal conhecia a sua atuação pública, razão por que lhe agradeço duplamente a fineza de
inteirar-me dela.
Tenho o prazer de mandar-lhe, a título de curiosidade, um fascículo da Revista do Institu-
to Histórico, onde o amigo encontrará a minha crítica ao comportamento do nosso prin-
cipal Delegado em Punta dei Este. Fi-la na oportunidade de uma Conferência que ali
pronunciei em 1963, sobre o Pan-americanismo. Minha crítica começa à página 124.
Como estará lembrando, ficamos tristemente com a minoria que se opunha à exclusão de
Cuba.
Aqui lhe deixo os meus agradecimentos por sua obsequiosa oferta, pedindo-lhe aceitar os
protestos de apreço e consideração com que me subscrevo.
Seu muito cordialmente

Capítulo 24

GETÚUO E O COMUNISMO

No dia 19 de abril de 1963, fui designado, pela liderança do meu Partido, para falar, em
nome dele, nas homenagens que a Câmara prestou ao ex-Presidente Getúlio Vargas.

Naquele ano, o PTB, dominado pelos comunistas, já estava a serviço da comunização
do Brasil.

Com raras exceções, os petebistas faziam o jogo da Rússia Soviética nas universidades, na
UNE, nos sindicatos e entre os operários que trabalhavam na indústria, na lavoura e em outros
setores de atividade. E, assim procedendo, ultrajavam a memória do ilustre estadista, cuja ação
política se caracterizava pelo combate ao comunismo ateu e materialista.

O meu discurso foi sobre Getúlio Vargas e o Comunismo. E, referindo-se a ele, José Cle-
mente escreveu para o Estado de Minas, de 8 de junho de 1963,0 seguinte 'artigo':

DENÚNCIA DA MISTIFICAÇÃO
Antônio Camilo de Oliveira.

1

Os agitadores, com sua demagogia atropeladora de direitos, acenando às massas com
este mundo e o outro, enfim obrando no estilo comunista, têm o vezo de invocar, a cada
tirada, o nome de Getúlio Vargas, a ação de Getúlio, as diretrizes de Getúlio Vargas, que
foi o gizador de um programa capaz de satisfazer os trabalhadores (para o que criou até
um partido trabalhista), exatamente para darem cobertura a uma pregação nefasta para a
ordem democrática.
Deturpam Getúlio, profanam Getúlio de tal forma que a deturpação faz imaginá-lo um
líder comunista.
O Deputado Padre Vidigal, em discurso na Câmara Federal, tirou a máscara desses
flibusteiros, defendendo a memória de Getúlio Vargas. Mostrou que não havia necessida-
de dos pronunciamentos reiterados do ex-Presidente da República para que ficassem re-
duzidos ao silêncio aqueles que usam e abusam das palavras de S.Exa., o maior líder
político sul-americano, e fazendo de seu honrado nome um escudo nas investidas contra a
ordem democrática, ficam em êxtase diante da Rússia Soviética, ajoelhados e adorando o
comunismo materialista e ateu.
Aos desordeiros que inquietam a Nação o deputado mineiro ferreteou com estas palavras
de Getúlio, impressas no seu livro 'A Nova Política do Brasil', volume 5, página 203:

'Nenhum governo, nos dias presentes, pode desempenhar a sua função sem satisfizer as
justas aspirações das massas trabalhadoras. Podeis interrogar, talvez: quais são as aspi-
rações das massas obreiras, quais os seus interesses? E eu vos responderei: a ordem e o
trabalho. Em primeiro lugar a ordem, porque na desordem nada se constrói, porque, num
País como o nosso, onde há tanto trabalho a realizar, onde há tantas iniciativas a adotar
onde há tantas possibilidades a desenvolver, só a ordem, a confiança e a estabilidade'.

'Os pregadores da desordem, que se dizem 'getulistas', alguma vez leram isto?

Então, sobre o Comunismo, Getúlio foi o advertidor permanente aos trabalhadores, falan-
do-lhes com esta clareza: 'Alicerçado no conceito materialista da vida, o comunismo cons-
titui-se o inimigo mais perigoso da civilização cristã.'
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E sobre os pregoeiros dissimulados do comunismo, é Getúlio Vargas quem os denuncia,
nestes termos.

'Pregando ou conspirando, os seus apóstolos jamais confessam o que são, mas, ao con-
trário, desdizem-se ou se declaram, quando mais corajosos, socialistas avançados ou
pacíficos simpatizantes das idéias marxistas. A dissimulação, a mentira, a felonia consti-
tuem as suas armas, chegando, não raro, à audácia e ao cinismo de se proclamarem
nacionalistas e de receberem o dinheiro da traição para entregar a Pátria ao domínio
estrangeiro.
Sejam quais forem os disfarces e os processos usados, os adeptos do Comunismo perse-
guem, invariavelmente, os mesmos fins. Como por toda parte, também entre nós se distri -
buem por categorias de fácil identificação.
Há os conspiradores, partidários da violência, querendo precipitar os acontecimentos
pelos golpes de força e pela técnica da rebelião, certos de que nunca poderão contar com
a maioria da representação política ou, antes, seguros de que terão de enfrentar sempre a
repulsa integral do povo brasileiro. Esses são, pelo menos, coerentes, porquanto o regime
soviético visa, precisamente, instituir o governo das maiorias opressoras, escravizando a
inconsciência das maiorias.'

Referiu-se Getúlio diretamente aos nossos comunistas:

'Nas promessas abundantes e falazes os nossos comunistas imitam os apóstolos do
bolchevismo russo, evitando, porém, relembrar como conseguiram sovietizar a Rússia.'

E pregando, como se estivesse falando diante do espetáculo de nossos dias no Brasil,
Getúlio opinava:

'Os comunistas reconhecidos e declarados, os pretensos pregoeiros de reformas sociais,
os utopistas ingênuos e os agitadores mercenários, que pregam idéias subversivas aberta
ou disfarçadamente, devem ser afastadas do contato da sociedade e recolhidos a colônias
agrícolas onde os trabalhos da terra lhes aproveitarão como corretivo e educação para a
vida honesta e construtora, ensinando-lhes o caminho do bem e o respeito aos direitos
alheios.'

Podem invocar Getúlio, que escreveu e pregou o que aí está em seu livro, esses líderes que
lambuzam o seu nome nas pregações, que estão sendo lidas e ouvidas por aí todos os dias?
Foi a essa descarada intrujice, a esse crime contra a memória de Getúlio Vargas que o
Deputado Padre Vidigal disse. 'Basta!'
Já que é do seio do Partido que ele criou que brotam à farta os que deturpam o pensamen-
to de Getúlio Vargas, o deputado pessedista mineiro foi buscar as próprias palavras de
Getúlio para que os trabalhadores, com seus próprios olhos, verifiquem a torpe mistifica-
ção de que estão sendo vítimas.

José Clemente.

Capítulo 25

A AGRICULTURA E A REFORMA AGRÁRIA

No Capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, está escrito: Et Pater meus
agrícola est. Foi mesmo o Divino Mestre Quem falou estas memoráveis palavras que o Discípulo
Amado cuidou de transmitir aos cristãos espalhados pela Terra adentro: O meu Pai é agricultor

Na verdade, Deus, o Pai Eterno, foi o primeiro agricultor que houve no Cosmo, pois nin-
guém pode nem poderá negar que foi Ele Quem semeou no campo estéril do Nada a semente
prolífica do Universo.

Se de todas as demais artes os homens foram autores, da agricultura foi Deus Quem a
inventou e, primeiro a praticou. Depois criou Adão e o colocou no paraíso terrestre para que o
cultivasse e o guardasse: Ut opera retur et custodiret illum.

Cultivar a terra foi a primeira e a mais nobre ocupação do homem.
João XXIII escreveu na sua encíclica Mater et Magistra estas interessantíssimas palavras,

dignas de serem sempre lembradas:

Os agricultores podem facilmente convencer-se de quanto é nobre o seu trabalho. Vivem
no templo majestoso da criação; estão em relações freqüentes com a vida animal e vegetal
• qual lembra constantemente a Providência do Criador; das suas mãos brotam, em toda
• sua variedade, os alimentos que sustentam a família humana; e, com elas, proporcio-
nam à indústria um número cada vez maior de matérias-primas.
Esse trabalho manifesta igualdade e dignidade dos que o realizam e distingue-se pela
riqueza dos conhecimentos de mecânica, química e biologia e exige conhecimentos que
devem atualizar-se constantemente, tantas são as repercussões dos progressos técnicos e
científicos no setor agrícola, E, finalmente, um trabalho caracterizado pelos aspectos e
valores morais que lhe são próprios, pois exige agilidade na orientação e adaptação,
paciência na espera, sentido da responsabilidade, espírito perseverante e empreendedor
O homem encontra no trabalho agrícola mil incentivos para se afirmar progredire enrique-
cei mesmo na esfera dos valores do espírito. E, portanto, um trabalho que se deve conside-
rar e viver como vocação e missão; isto é como resposta ao convite recebido de Deus para
colaborar na realização do Seu plano providencial na história, como compromisso tomado
de se elevar cada um e a elevar os outros, e ainda como auxílio para a civilização humana.

Osíris só foi adorado no Egito Antigo porque era agricultor e ensinou a seus contemporâ-
neos a arte de fazer a agricultura, porque foi ele quem havia feito o primeiro arado e sulcado ao solo
com a relha, o primeiro que confiou a semente à terra virgem e colheu frutos de árvores desconhe-
cidas, como afirmou Tibulo (Albius Tibulius) que, em boa hora, salvou os campos romanos de
terríveis fracassos:

Primus aratro manu, solertifecit Osiris,
Et teneram ferro solicitavit humum,
Primum inexpertae commisit semina terrae,
Poma que non notis legit ab arboribus
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Na China, onde sempre reinaram a providência econômica e ajusta estimação do mérito
em ordem ao bem público, a agricultura mereceu o maior apreço. Desde a mais remota antigüidade
até quando a República foi proclamada, ao começar a primavera, destinado era um dia em que o
Imperador e doze pessoas mais ilustres da Corte iam trabalhar no campo. Tomavam o arado nas
mãos e nos sulcos semeavam cinco espécies de grãos mais úteis e necessários: trigo, arroz, favas,
milho comum e outro tipo de milho chamado cao leang. E, em todos os governos do vasto império,
os mandarins faziam o mesmo.

Conta a História que o Imperador, que reinou em 1750, executou esta cerimônia com
extraordinária solenidade, acompanhado de três príncipes de sangue real e de nove presidentes dos
Supremos Tribunais.

Para os chineses, quanto mais a agricultura prospera, tanto mais força e vigor tem a nação.
Se há um povo para quem a agricultura é uma arte que excede qualquer outra em proveito e em
glória, ou para quem a enxada e o arado brilham mais que os adornos vãos de muitas cortes, esse
povo é o chinês.

Ainda, na China, é muito reverenciada a generosidade daqueles dois Imperadores que,
preferindo o Estado às suas famílias, excluíram do trono seus próprios filhos, para subir a ele
homens tirados da charrua.

Lá, fui encontrar este adágio: Vale mais um alqueire de arroz do que dois de pérolas.

O Chou-Kin, segundo Livro Sagrado, diz que a origem mais pura, abundante e capaz de
fazer a prosperidade do Estado é da generosa agricultura.

No tempo de Mao-Tsé-Tung, terminado na década de 70 deste nosso século, a China
planejou seu Grande Salto para a Frente, confiada em que a auto-suficiência em produtos alimentí-
cios é um dos mais importantes alicerces para a verdadeira e completa independência de qualquer
nação. Eis o motivo por que não se deixou levar pelo hiperfascínio da industrialização em detri-
mento da agricultura que, ali, é praticada por mais de quinhentos milhões de camponeses e estima-
da como base mais sólida da economia nacional.

Antes de 1970, iniciando sua Nova Longa Marcha, orçada em quase um trilhão de dólares,
com o objetivo de dar Grande Salto para Fora, a República Popular da China preparou-se para as
Quatro Modernizações, a fim de desenvolver simultaneamente a agricultura, a indústria, a ciência
e a tecnologia. No programa delas, a agricultura tem a mais alta prioridade, visto que, em 1981, o
plano do governo chinês era colher mais de 400 milhões de toneladas de trigo, arroz e outros
cereais nos próximos anos. Note bem o leitor: 400 milhões de toneladas são 400 bilhões de quilos.

A nobreza de origem da agricultura foi uma das causas que levaram grandes homens para
os campos a fim de que pudessem praticá-la.

No estudo da História Universal o prezado leitor e eu aprendemos que foram agricultores
os homens mais ilustres da Antigüidade. De Cornélius Alápide esta observação:

Adan a quo omnis nobilitas descendit, Abel, Seth, Noe, Abraham, Isaac, Jacob omnes que
viri prisci celeberrimifuerunt agricolae.

Na Pérsia, os Reis se gloriavam de lavradores. Aos brocados dos dóceis preferiam as fo-
lhas das frondosas árvores. E às gostosas iguarias das mesas dos palácios preferiam os deliciosos
frutos da sua lavoura.
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Na história de Roma há muitos exemplos do amor à agricultura consagrado por muitos
varões ilustres que governaram o Lácio e, mais tarde, o grande Império que se estendia por vasta
área da Europa, a que ia desde as ribeiras do rio Tejo, na Península Ibérica, até as margens do
Danúbio, no território da antiga Panônia, desde os rios Reno e Ródano até as orilhas do Mediterrâ-
neo, defrontando com o norte da África de que Cartago era a mais importante potência marítima e
comercial.

Conforme as palavras de Cícero, na sua Oratio Pro Roscio Amerino, os maiores homens
que governavam Roma dedicaram-se à agricultura:

Apud majores nostros summi viri, clarissimique homines, qui omni tempore ad Gubernacula
Reipublicae sedere debebant, in agris quoque colendis aliquantum operae temporis que
consumpserunt.

Plínio confirmava o que Cícero afirmava: os campos eram mesmo cultivados pelas mãos
dos próprios imperadores - Ipsorum tunc manibus imperatorum colebantur agri. E Ovídio escre-
veu que, como cousa comum e fato corriqueiro, os grandes homens passavam do manejo do arado
para o exercício do cargo de pretor - Jura dabat populis, posito modo praetor aratro.

Posso citar muitos exemplos do acerto de todas essas afirmações.
Foi agricultor por ofício aquele Camilo (M. Furius Camillus), já ditador no ano 395 antes

de Cristo, o qual por cinco vezes exerceu a Suprema Magistratura em Roma e, por seis vezes, foi
Tribuno da Plebe e vencedor dos Palscos, dos Volscos, dos Galos, dos Toscanos etc. Mereceu o
apelido de Segundo Rômulo por haver defendido a pátria de total ruína. Por isso, os romanos,
agradecidos, lhe erigiram uma estátua eqüestre, honra que até então não havia sido concedida a
ninguém. Suas vigorosas mãos, que tantas vezes destroçaram os inimigos da República, serviram
também para romper o chão a fim de realizar a beleza da terra violentada, depois engravidada pela
semente e a sorrir, em seguida, na glória da maternidade, quando dos flancos incansáveis lhe reben-
tavam forcadas e colheitas.

Agricultores foram, também, Manius Curius Dentatus que, por três vezes, foi Cônsul e
venceu os samnistas, os Sabinos, os Lucanienses e os cartagineses; e Catão, o Maior (M. Porcius),
que de família humilde chegou a ser Pretor na Sardenha e Cônsul na Espanha e na Grécia. Ele
trabalhava a terra junto com os seus escravos, bons companheiros de todas as suas fadigas. Nasceu
em Tusculum, no ano 234 antes de Cristo. Biografado por Plutarco, foi autor da obra conhecida por
De Re Rustica, e Censor durante oito anos. Exerceu as funções do cargo com exemplar severidade,
fazendo por merecer aquela estátua em que foi esculpida uma legenda que para a língua portuguesa
pode ser assim traduzida: A Catão, que corrigiu os costumes.

Doctissimus fuit juris civilis peritissimus omnium orator historiae conditor, romanae
sapientiae princeps, fuit homo sapientissimus et vigilantissimus ad summam senectutem
summa cum gloria vixit.

Depois da desastrosa Batalha de Canes na Segunda Guerra Púnica, Catão bradava no fim
de cada discurso que ele pronunciava: Delenda Carthago - Cartago deve ser destruída).

Quando M. Atilius Regulus, general romano, foi eleito Cônsul, no ano 256 antes de Cristo,
os emissários, que lhe foram dar a notícia da sua eleição para Magistrado Supremo na República, e
chamá-lo para tomar posse do cargo, o encontraram atrás do arado, semeando boas sementes na
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terra. Foi o que disse Cícero: Profecto ilium Atilium, quem sua manu spargentem semen, qui missi
erant convenerunt.

Segundo o testemunho de Plínio, na mesma ocupação foi encontrado Serrano (L. Quinctju
Cincinnatus Serranus), feito Consul no ano 480 antes de Cristo. O deputado que lhe foi anunciar as
honras que para ele a República havia decretado, também o encontrou na rabiça de um arado:
Serentem invenerunt dati honores Serranum.

Entre os romanos era honra tão grande ser agricultor que os nomes de várias famílias
ilustres provinham dos frutos da terra. Os Fábios tomaram o seu nome das favas E os Lêntulus, das
lentilhas. Estas denominações vieram daqueles antepassados que nas famílias haviam aperfeiçoado
a agricultura concernente a esse ou àquele fruto da terra bem cultivada. Os Pisões tiraram o seu
nome do verbo piso, que significa limpar o grão. E os Pilunos, da invenção do pilum, o pilão com
que o trigo era socado, triturado, moído.

Descendente de fazendeiros que, nos séculos XVIII e XIX, foram grandes agricultores
(como José Aires Gomes, meu tetravô, na antiga Freguesia de Nossa Senhora da Piedade da Igreja
Nova de Campolide, hoje Barbacena; Antônio Pedro Vidigal de Barros, meu bisavô, em Piranga e
adjacências, e Manoel Martins da Costa, meu pentavô, no vale do Rio Piracicaba, em São José
d'Alagoa, hoje Nova Era,) com imenso prazer, em minhas incansáveis leituras, tomei conhecimen-
to de que homens famosos, séculos antes de Cristo, escreveram interessantes obras sobre a agricul-
tura. Entre eles estavam quatro reis: Hierão de Siracusa, na Sicília, Atalo e Filometor de Pergamo,
e Arquelau de Capadócia, na região da Ásia Menor. Estavam, também, dois generais: o famoso
Xenofonte, insigne em armas, letras, filosofia, história, economia e eloquência, e aquele bravo
Magon, conquistador das Baleares no ano 702 antes de Cristo. Ali fundou importante porto que
ficou na Geografia com o nome de Port-Mahon (Portus Magonis). Na queda de Cartago, os roma-
nos ficaram com os escritos dos seus ensinamentos e os fizeram traduzir por peritos na língua
púnica que era o idioma dos cartagineses.

Justino, historiador latino, que viveu no segundo século da nossa Era Cristã, no tempo dos
Antoninos, escreveu, com simplicidade e elegância, um Compêndio da História Universal, em 40
livros. Nesta obra, que encontrei na Biblioteca Municipal de Braga (Portugal), o autor dá notícia de
um rei espanhol chamado Habides, que foi o primeiro mestre de agricultura na Península Ibérica, o
qual ensinou como usar o arado puxado pelos bois, abrindo sulcos na terra para a semeadura de
sementes a fim de serem produzidos os alimentos de que os homens necessitavam:

Boves primus aratro donari frumenta que sulco serere docuit et ex agresti cibo mitiore
vesci.

Os antigos ibéricos costumavam dizer com justo orgulho: A agricultura, eis a nossa gló-
ria. Não devemos tão grande benefício a qualquer forasteiro, mas a um Príncipe de nosso país -
Ita que proprio invento gloriamur, non aliunde emendicato.

Se a Espanha chegou a estender o seu império até os confins do mundo, e se foi a primeira
potência entre todos os países da terra durante o reinado de Carlos V, foi graças ao irresistível amor
dos espanhóis à agricultura.

A utilidade da agricultura é conhecida no mundo inteiro e foi proclamada através de milênios.
Nascido no ano 38 desta Era Cristã em Córdova (Corduba, Colonia Patricia, situada na

margem direita do Guadalquivir, fundada pelos romanos no ano 152 a.C.), Lucano (MarcusAnnaeus
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Lucanus), poeta latino, queixava-se de se acharem incultos os campos da Espéria em que ele habi-
tava antes de viajar para Roma onde residiu, protegido por seu tio, o filósofo Sêneca:

Horrida quod dumis, multos que inarata per annos
Hesperia est, desuntque manus poscentibus arvis.

Antes, em métrico gemido porque lhe doía muito, Virgflio lamentou ver, na Itália, os ins-
trumentos da agricultura transformados em instrumentos de guerra; e as foices, feitas para o traba-
lho nas messes, transformadas em espadas:

non ullus aratro
Dignus honos, squalent adbductis arva colinis
Et curvae rigidumfalces conflantur in ensem.

Dava-se o contrário nos países dominados pelos gregos: os instrumentos de guerra eram
transformados em instrumentos da lavoura. As espadas, transformadas em relhas de arados. E os
dardos, transformados em enxadas.

Um dos mais belos títulos da agricultura está na prioridade que sempre lhe foi e continua
sendo conferida, em todos os tempos, por todos os povos das cinco partes da Terra.

Assírios e persas disputavam o primeiro lugar no cuidado com que trabalhavam em suas
lavouras. Ceres foi deificada pelos gregos porque lhes ensinou a cultivar os campos. Os egípcios
adoravam o Nilo como deus supremo pelo fato de lhe deverem a fertilidade em ambas as margens
do grande rio, ao longo de centenas de milhares de quilômetros quadrados. No Ateneu, Parmênion
Bizantino dava ao Nilo o nome de Júpiter Egipciano. E Heliodoro e Plutarco afirmavam que o deus
Osíns é o Rio Nilo, de que o Egito é dádiva preciosa: doron tou Nilou.

Na Sicília, que os gregos colonizaram depois dos fenícios, a opulência de muitas cidades
como Siracusa, a magnificência dos seus edifícios, a grandeza de suas frotas e de seus exércitos
foram elogiadas por vários historiadores. Sobretudo porque tiveram por fundamento os copiosos
frutos das terras cultivadas com esmero.

A riqueza de Roma antiga estava baseada na agricultura. Numa Pompflio, seu segundo rei,
dividiu em diversos termos o território circunvizinho à cidade. Depois, dispôs que rigorosamente
lhe fosse prestada conta exata de como estavam sendo bem ou mal amanhados os terrenos distribu-
ídos. E fez vir à sua presença cada agricultor e elogiava-o ou corrigia-o, conforme o trabalho apre-
sentado. A especial atenção dispensada por ele à agricultura se infere de haver inventado o deus
Térmico para presidir a divisão das terras e lhes fixar os limites.

Por duas vezes, em sua formosa Oratio pro Roscio Amerino, Cícero nos mostra como, na
verdade, a agricultura é nobre, muito nobre. A primeira, quando afirma que, no tempo de seus
antepassados, os homens de maior visão e os mais preclaros, que deviam consagrar continuamente
as suas atividades ao governo da República, empregavam parte de seu trabalho e algumas horas no
cultivo dos campos: Apud majores nostros, summi viri, clarissimique homines, qui omni tempore
ad gubernacula reipublicae sedere debebant, in agris quoque colendis aliquantum aperae,
temporis que consumpserrunt. E a segunda, quando afirmou que não há ocupação melhor nem mais
digna de um homem livre: Nihil est agricultura melius, nihil in homine libero dignius.
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Insignes por seu talento e por sua sabedoria, muitos homens sentiram-se honrados escre-
vendo regras e preceitos sob as diversas maneiras de a terra ser bem cultivada.

Varrão (M. Terentius Varro, o mais sábio dos romanos em sua época, nascido em Roma no
ano 116 a.C.) e Columela (Lucius Junius Moderatus Columeila, o mais sábio agrônomo da Anti-
güidade, nascido em Cadix - Espanha no primeiro século da Era Cristã) enumeram cerca de noven-
ta autores de trabalhos sobre a agricultura.

Sempre foram mais felizes aquelas repúblicas e mais ricos aqueles remos cru 	mais se
cultivaram as terras. Enquanto deu importância à agricultura, Roma cresceu.

Graças à agricultura, Israel, desde seu glorioso passado bíblico, se impôs à admiração de
todos os povos, como está acontecendo hoje. Agora, por hectare cultivado, não há outra nação
capaz de conseguir maior e melhor colheita.

Porque não deram prioridade à agricultura, muitas nações, à custa dos maiores sacrifícios,
estão importando alimentos, pois, dia-a-dia, cresce o número dos que têm fome.

Se os Estados Unidos da América do Norte formam a nação mais rica e mais poderosa do
mundo é porque não desprezaram a agricultura. Pelo contrário, a têm estimulado com todos os
recursos de seu imenso Tesouro. Por isso ela sustenta-os e permite-lhes a exportação do excedente
para quase todos os países da Terra.

Em 1977 faturaram mais com grãos do que com jatos e computadores; faturaram 21 bi-
lhões de dólares.

Se nos Estados Unidos um agricultor produz, em média, cinco vezes mais que um agricultor
brasileiro é porque o governo lhe dá melhores equipamentos e maior quantidade de fertilizantes, por
preços baratíssimos, e total assistência técnica. Além disso, o agricultor norte-americano vive na
confortadora e estimulante certeza de que, plantando bem, colherá muito, terá mercado assegurado e
poderá vender tudo que colher. Ele nunca foi ludibriado, como o agricultor brasileiro, vítima, até hoje,
da mentirosa e demagógica propaganda oficial mais interessada numa rima do que na solução de
nosso mais angustioso problema: Plante, que o Governo garante. E não garantiu coisa alguma, dando
incalculável prejuízo a muitos fazendeiros e agricultores, levando muitos outros ao desespero porque
sem recurso para o pagamento de empréstimos de dinheiro contraídos nos bancos oficiais.

O Canadá deve o que é à sua bem desenvolvida agricultura.
Batida por mil adversidades e, antes de Videla, mal servida por péssimos governos, a

Argentina tem na agricultura a principal fonte de sua inesgotável riqueza que, apesar de tudo, faz
que ela possa apresentar a renda per caput superior a 1.700 dólares, a segunda da América Latina,
visto que, a primeira, por causa da abundância do petróleo, está com a Venezuela.

É a agricultura que está garantindo a sobrevivência do Brasil, dando-lhe, anualmente, dois
terços dos dólares conseguidos com a venda de produtos exportados. Só o café e a soja estão pagan-
do os bilhões de dólares gastos na compra de petróleo, muitas vezes desperdiçados em turismo,
lanchas de luxo, em viagens inúteis de burocratas. Excetuando os dois mencionados produtos agrí-
colas, os outros não permitem aos fazendeiros o lucro líquido de 10% ao ano sobre o valor atualiza-
do do investimento.

Pitoresca e deveras interessante aquela comparação que Dom Gaspar de Molina, presiden-
te de Castela, fez do corpo da república, com o corpo do homem: a religião é a alma; o Príncipe, a
cabeça; o Conselho, o coração; os Vice-Reis, os olhos; os militares, os braços; os lavradores, os
pés. Dele, esta advertência: A cabeça deve, com especialíssima vigilância, atender os pés, já porque
estão expostos a grandes tropeços que os lastimam; já porque sustentam todo o corpo - Totius
corporis erigunt, sustinent etpromovent molem.

AÇÃO POLÍTICA

Quando os agricultores estão desamparados e sofrem a indiferença do governo, pode-se
dizer que a nação padece do mal de gota, que é enfermidade própria dos pés. E é sabido que o mal
dos pés é mal de todo o corpo, que fica sem movimento.

A agricultura é mesmo a galinha dos ovos de ouro. Muito mais que a indústria, ela tem
contribuído para a mesada com que o Brasil se sustenta.

É pena que muitos bilhões de cruzeiros, postos por ela nas arcas do Tesouro Nacional,
estejam sendo mal empregados, pessimamente empregados em obras públicas mal planejadas.

Se tantos bilhões de cruzeiros, jogados fora como se fossem lixo, houvessem sido aplica-
dos no desenvolvimento de nossa agricultura, hoje, o Brasil seria outro e o povo brasileiro não veria
o custo de vida subindo vertiginosamente para alturas incríveis.

Os responsáveis pelo destino do Brasil sabem que a fome é má conselheira. Péssima conselheira.
Pois causa revolta, difícil de ser controlada. Quem está no governo sabe disso. E deve saber, também,
que, revoltado, um anjo virou demônio. E o que se lê na Sagrada Escritura. Privado de alimentos, o
homem pode tomar atitudes imprevisíveis. Pode ficar possesso e agir de maneira diabólica.

Rebelde a qualquer bom conselho, o faminto não concorda em aceitar a triste e calamitosa
situação em que se acha.

Com urgência urgentíssima, o governo deve fazer e tem de fazer o possível e mesmo o
impossível, a fim de evitar uma sublevação geral de todos que sofrem fome contra aqueles que
gozam de fartura.

A Teologia ensina que, em caso de extrema necessidade, todos os bens são comuns.

A bem planejada produção dos frutos da terra promove a felicidade de qualquer povo.
Sem o progresso da agricultura não pode haver nação feliz. Eis o que dizia o citado

Columela: Sine agricultori bus nec consistere morta/es, nec ali posse manifestum est. Esta verdade
me leva a crer que não pode haver agricultura bem desenvolvida se não declararmos guerra aos
latifúndios improdutivos.

Não é de hoje que tais latifúndios estão sendo combatidos.

Na Idade Média, tão mal falada pelos anticlericais e tão desfigurada pela ignorância e pela
dolosa má-fé de alguns historiadores, se recomendava ao Príncipe que, usando de sua autoridade
soberana, diminuísse a extensão da terra de que muitos senhores feudais eram possuidores. Assim
cada um deles ficaria somente com a área que pudesse ser agricultada por seus colonos.

Para que isto acontecesse, a Igreja contribuiu muito com a sua doutrinação e mesmo com
a sua ação direta. Pois ela considerava que a propriedade privada não existe apenas no interesse do
proprietário de vasto território, mas no interesse da comunidade toda, para cuja subsistência ele
devia contribuir. Quando o proprietário prejudicava esse bom uso comum, não cultivando seus
terrenos, a Igreja intervinha, muitas vezes, com providências eficazes.

Pensando assim, o Papa Clemente IV (1263-1268) não hesitou em advertir os proprietá-
rios que não arroteavam os seus terrenos incultos ou deixavam sem amanho as terras de cultivo, de
que eles poderiam ser desapossados de um terço dos seus bens, mediante um simples aviso. (Foi
Gabriel Ardant, no seu livro Papes et Paysans, quem me fez ciente de tal atitude da Igreja.)

Prudentíssimos no exercício do bom governo, os romanos tinham o cuidado de diminuir o
tamanho das propriedades rurais a fim de evitar o prejuízo que adviria à comunidade ficando mui-
tas terras incultas.
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Columela afirmava que qualquer senador cometeria grave delito se possuísse mais de 50
medidas de terra, correspondendo cada medida àquela área que uma junta de bois pudesse lavrar
num dia: Crirninosum tamen senatori fuit supra quinquaginta jugera possedisse.

É de nosso exato conhecimento que na Europa, durante a Idade Média, havia certo número
de privilegiados no gozo da posse pacífica e tranqüila de amplíssimas áreas que eles não podiam
girá-las a cavalo: Prepotentium quipossidentfines gentium quos nec circumire equis quidem valent.
Esta verdade me não impressiona tanto quanto me escandaliza o fato de um riquíssimo latifundiário
brasileiro ter aumentado o número das suas fazendas com mais uma recentemente adquirida, abran-
gendo uma área pouco menor que a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro. Só para cercá-la, ele
gastou cem milhões de cruzeiros na compra de moirões e de arame farpado.

Foram os latifúndios que arruinaram a Itália, conforme o testemunho de Plínio: Verum que
confitentibus, latifundia perdidere Italiam. Com o mesmo pesar, podemos afirmar que o latifúndio
está fazendo o Brasil ficar perdido. Centenas de milhões de hectares formam as terras sem qualquer
proveito para a nossa pátria. Não me refiro às terras que pertencem a particulares. Aponto as outras,
incultas, dos Estados e da União, perdidas na Amazônia, as terras da Marinha e seus acrescidos na
vastíssima área de fronteira com os seus 150 quilômetros de largura, as terras do Exército para os
exercícios militares, e os milhares de quilômetros quadrados do cerrado que se estende pelos terri-
tórios mineiros, goiano e matogrossense com suas terras abandonadas, improdutivas, desde que
saíram das oficinas da criação do mundo.

Recentemente, foi feito um levantamento florestal ao longo do trecho da Belém-Brasilia,
compreendido entre Guarará e Imperatriz (cerca de 600 quilômetros de mata praticamente virgem).
Foi a missão mista FAO-Unesco que o fez, objetivando a localização de terras agricultáveis.

O resultado das pesquisas foi surpreendente do ponto de vista da qualidade dos solos e das
possibilidades de aproveitamento para a agricultura. Os técnicos chegaram à conclusão de que os
solos podem ser quase todos cultivados (cerca de 95% por meio dos métodos manuais.

Vem a propósito esta pergunta: Por que o governo federal não instala naquela região colô-
nias agrícolas em que cada terreno seja destinado para aquele fruto que lhe é apropriado?

Por gente feliz os agricultores já foram tidos e havidos. No livro II das Geórgicas, Virgílio
escreveu: Ofortunatos nimium sua bona norint agricolas...

E Horácio classificou como feliz aquele que, longe dos negócios, como aquela raça dos
mortais das antigas idades, trabalhava os campos paternos com os seus bois, livre de qualquer usura:

Beatus ilie qui procul negotiis
ut prisca gens mortalium
paterna rura bobus exercer suis
solutus omnifenore.

Se antigamente os agricultores eram felizes, hoje não são mais, pois a impressão que se
tem é a de que sobre eles estão caindo todas as desgraças e calamidades.

Pior é a situação do homem da roça, daquele pobre coitado que trabalha na terra dos
fazendeiros e a rega com o suor do seu rosto e das suas mãos.

Batido pelos ímpeto dos ventos que são frios pelo rigor do inverno, pelos calores incômo-
dos da estação do verão em que a canícula castiga o corpo cansado com o rudíssimo trabalho
corporal, vestindo-se mal e alimentando-se ainda pior, a maioria dos que lavram a terra de sol

nascente a sol poente, dando pouco de mamar à enxada, mora sob humilde teto malcoberto que não
merece o nome de habitação.

Como é penosa a vida do lavrador, digno de melhor sorte!!! Parece que ela é mais dolorosa
que aquela dos condenados ao trabalho forçado das galés perpétuas.

Considerando muitos casos, lamentável é a vida dos homens que capinam a terra prepa-
rando-a para a sementeira ou a plantação. E que, depois de grandes fadigas vem a outra da colheita,
e vem a outra de levar sobre os ombros os sacos e os balaios de cereais colhidos para os paióis de
mantimentos em que alguns fazendeiros impiedosos, que são péssimos patrões, contemplam com
olhos ávidos de lucros o resultado do trabalho vendido como se fosse mercadoria barata. Enquanto
isto acontece, em suas choupanas, o esposo, a esposa e os filhos do casal têm no rosto, bem estam-
pada, aquela indisfarçável tristeza causada pela fome.

O problema dos operámos rurais nunca haverá de ser resolvido com essa mal-pensada e
predatória Reforma Agrária irrealizável porque conforme os moldes do figurino que Cuba impor-
tou da Rússia.

No Brasil, a Reforma Agrária não pode, não deve e não precisa de ser caracterizada pelo
assalto à propriedade privada nem pela desapropriação mediante indenização através de títulos da
dívida pública, moeda podre, porque isto é ROUBO (com todas as cinco letras maiúsculas).

O Sr. Presidente da República nunca terá autoridade para patrocinar e estimular essa Re-
forma Agrária condenável por suas características acentuadamente imorais e comunistas. Ela irá
socializar a miséria. S. Exa. gosta de explorar, para fins demagógicos, os pronunciamentos pontifícios
e os do episcopado brasileiro, em que os específicos ensinamentos da Igreja Católica aparecem
como raios de luz no meio do tumulto das idéias e das paixões que se entrechocam.

Uma Reforma Agrária merecedora de aplausos e de apoio dos brasileiros tem de ser prece-
dida de serviços essenciais que só o governo pode fazer a benefício dos futuros donos da terra a ser
doada. Permito-me citar alguns: estradas, transportes, comunicações, água potável bem tratada,
alojamento, instrução elementar, assistência sanitária, educação moral e cívica, boas condições
para a vida religiosa, meios recreativos e tudo que a casa rural requer para ser moradia.

Que adianta ao pobre lavrador receber o título de posse pacífica e tranqüila da terra doada,
se o governo não ajudá-lo a explorá-la e a colher dela todos os frutos que puderem ser colhidos?

Esses pândegos demagogos pensam que podem fazer a Reforma Agrária sem grande ônus
para o Tesouro Nacional, incapaz de suportá-lo. Eles não estão pensando que o governo (dando
terra a quem, na verdade, quer e pode trabalhar) estará na obrigação de fornecer adubos, fertilizan-
tes, sementes, materiais para combate a pragas daninhas, boa instrução para que seja formada uma
nova cultura rural, além de recursos financeiros para a construção de tapumes separando as novas
propriedades. O beneficiado deverá ser bem informado sobre este particular: se, dentro de dois
anos, não fizer a terra produzir alimentos, ela será devolvida à União ou ao Estado ou ao Município.
E, também, ficar ciente de que, no mínimo durante vinte anos, não poderá vendê-la ou transferi-Ia
para outra pessoa, no caso de bem cultivá-la.

Mais ainda o governo deverá fazer: dar assistência técnica aos lavradores por meio de agrô-
nomos inteligentes, e assistência à maternidade e à infância através de empréstimos no Banco do
Brasil ou na Caixa Econômica Federal, sem as dificuldades da burocracia enervante e desanimadora,
e com taxas de juros mais do que razoáveis; facilitar financiamentos aos novos agricultores e à família
de cada um deles; providenciar a irrigação das áreas em que a agricultura for realizada; instalar postos
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de saúde a fim de que as doenças sejam combatidas com êxito e as endemias rurais não causem
vítimas, eliminando braços para a nova lavoura iniciada com boas esperanças. Tudo isto e mais alguns
outros trabalhos indispensáveis o governo deverá fazer para a infra-estrutura da obra gigantesca de
que a doação da terra devoluta ou desapropriada será a parte menos interessante.

Em 1963 e no primeiro trimestre de 1964, em entrevistas concedidas a diversos órgãos da
imprensa brasileira, nas concentrações populares em que foram tratados assuntos de interesse geral
e no Plenário da Câmara dos Deputados, lutei contra a malfadada reforma agrária que o Presidente
João Goulart queria impor ao Brasil. Mal assessorado por comunistas instalados no Poder Executi-
vo da República, ele procurava cubanizar o Brasil, esperando fazer de nossa Pátria mais uma repú-
blica socialista soviética, na América Latina. E, procedendo assim, traía o pensamento e as boas
esperanças de milhões e mais milhões de eleitores que o haviam escolhido para substituir ou suce-
der Jânio Quadros (de malcheirosa memória). Entre aqueles que o apoiaram nas tribunas dos comí-
cios e nas urnas eu estava, confiado em seus bons propósitos de governar bem a Nação como
Juscelino a governou, como foi bem governada pelo inesquecível Presidente Getúlio Vargas que,
alérgico ao comunismo, declarou guerra total aos comunistas, conforme está escrito na página 340
do volume 6 de A Nova Política do Brasil:

A luta contra o comunismo será intensificada até alcançar o máximo grau de eficiência. O
comunismo não conseguirá jamais o direito de cidadania no Brasil e não tornará o nosso
País teatro das façanhas sinistras verificadas em alguns outros.

São palavras de Getúlio, mais estas:

O Poder Público, posto a serviço dos interesses vitais da nacionalidade, cuja estrutura
assenta sobre a família e o sentimento de religião e de pátria, poderá refleti,; salutarmen-
te, essas preocupações, concorrendo na esfera das suas atividades, para a grande obra de
salvação nacional que o momento está a exigir e que deve ser iniciada sem tardança.

NOTÍCIAS E COMENTÁRIOS

No dia 5 de maio de 1963, o Diário de S. Paulo publicou:

UBERABA. ABERTA LUTA CONTRA A REFORMA DA CONSTITUIÇÃO

Congresso

O inicio do Congresso Nacional de Reforma Agrária está marcado para a próxima se-
gunda-feira, dia 6, quando aqui deverão estar delegações de vários Estados. Aguarda-se,
durante a realização do conclave, a presença dos Governadores Ademar de Barros e Carlos
Lacerda.
Diante do discurso do Presidente da República, resolveram os promotores da reunião,
aproveitando a estada em Uberaba de parlamentares e pecuaristas de fora, realizar uma
reunião prévia, para discutir o assunto. Foi, praticamente, a antecipação do Congresso
Nacional, cuja sessão formal de instalação será realizada dentro de mais dois dias.
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Ressaltam, do discurso do Presidente da República, três itens considerados de grande
importâflcia.

1. serão respeitadas as terras que estão produzindo, que não virão a ser desapropriadas;
2. a Reforma Agrária só poderá ser realizada com a modificação da Constituição, princi-
palmente no que diz respeito ao artigo 141, parágrafo 16;
3. o governo federal tem pensamento firmado a respeito, considerando imprescindíveis
essas reformas, que virão garantir a posse da terra a milhões de brasileiros, dando à
propriedade um sentido social mais amplo.

Padre-Deputado critica

A reunião prévia para discutir temas da Reforma Agrária foi instalada na sede da Socie-
dade Rural Brasileira, contando com a presença de cinco deputados federais, os Srs.
Padre Pedro Vidigal, Ormeu Junqueira Botelho, Ultimo de Carvalho, Rachid Saldanha
Derzi e Afrânio de Oliveira; de um suplente de deputado federal, Sr José Humberto
Rodrigues da Cunha; e do Deputado baiano Francisco Rocha, que veio a Uberaba repre-
sentando o governo do seu Estado.
Foram demoradas as exposições e os debates. Veementemente, o Padre-Deputado Pedro
Vidigal afirmou que as declarações do Presidente da República trouxeram intranqüilidade
aos meios rurícolas: fez uma explanação sobre o direito da propriedade, conforme a dou-
trina social da Igreja Católica, citando Santo Tomás de Aquino e dizendo que o homem
precisa de seu pedaço de terra para trabalha,; produzir e viver Porém - acentuou - um
relatório da ONU dá conta de que 2,8% apenas do território nacional encontram-se
registrados em cartório, como propriedade pessoal; 97,2% ainda pertencem à União, ao
Estado e aos Municípios. Mesmo que esses percentuais sejam exagerados - prosseguiu -
sabemos que dois terços da superfície do Brasil pertencem ao Poder Público. Por que -
perguntou - tirar terras de uns para dá-las a outros quando o governo tem muitas para
dá-las a quem quiser cultivá-las? Defendeu o texto da Proclamação dos Bispos, no que
diz respeito à interpretação do pensamento que teria sido deturpado pelo Chefe da Na-
ção, na sua opinião. Disse que a modificação do art. 141 será apenas o começo de um
plano geral de destruição das instituições no País e que cabe aos parlamentares, como
legítimos representantes do povo, decidir sobre qualquer reforma da Constituição. Essa
não é atribuição do Presidente da República —finalizou - acrescentado que quem não
sabe lutar em defesa de sua propriedade é indigno de possui-Ia'.

Regime ameaçado

O Deputado Último de Carvalho declarou que o regime está ameaçado e que a trilogia que
se pretende impor é a do comunismo ateu, a expropriação das terras e o divórcio. O primei
ro passo seria a reforma da Constituição. 'Terra para quem não tem terra 'foi o 'slogan' da
Rússia, mas depois da Revolução continuou o camponês sem terra e a propriedade nas
mãos do Partido Comunista. Focalizou a questão dos lotes abandonados, nas colônias agrí-
colas, porfalta de recursos para torná-los produtivos, e declarou que o Congresso Nacional
está sendo intimidado para votar sob pressão. A reformna agrária - continuou —fez-se atra-
vés da educação dos camponeses, dos maiores recursos, do crédito, da orientação agrícola,
da fixação do homem à terra. O que se vê é o êxodo para as grandes cidades e o abandono
das lides agrícolas devido às condições precárias de vida que oferecem.
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Manifestou-se favorável à adoção de um Estatuto para o Trabalhador Rural, dando a
este os mesmos direitos dos operários das cidades; mas, para tanto, prosseguiu, será
necessária uma reformulação da política de preços afim de que os produtos da agricul-
tura e da pecuária não tenham suas bases de venda impostas ao talante dos interesses
das populações urbanas, consumidoras, embora isso represente sempre prejuízos para
os homens do campo. Finalizou afirmando que a propriedade deverá ser defendida até
mesmo de armas nas mãos.
Voltou o Padre-Deputado Pedro Vidigal a falai; dizendo que aceitaria, como muitos de
seus pares, uma reforma agrária baseada estritamente nos termos do Manifesto dos Bis-
pos do Brasil, dentro do pensamento do Episcopado, sendo suas palavras cobertas por
uma salva de palmas.

No dia 13 de maio de 1963, pronunciei, na Câmara, um discurso sobre A Agricultura e a

Reforma Agrária.
Nele, historiei, através dos séculos, o cultivo da terra, a primeira ocupação, o primeiro

ofício do homem. Mostrei que a agricultura sempre foi a glória de muitas nações. E combati o
latifúndio improdutivo.

Passando à outra parte do meu discurso, teci algumas considerações sobre os pronunciamen-
tos pontifícios a respeito da propriedade privada, de um modo particular sobre estas palavras de João
XXIII na Mater et Magistra: O Evangelho considera legítimo o direito de propriedade privada.

O direito de propriedade privada, mesmo sobre bens produtivos, tem valor permanente,
pela simples razão de ser um direito natura/fundado sobre a prioridade ontológica e final de cada
ser humano em relação à sociedade. Seria aliás inútil insistir na livre disposição dos meios indis-
pensáveis para se afirmar. Além disso a história e a experiência provam que, nos regimes políticos
que não reconhecem o direito de propriedade privada sobre os bens produtivos, são oprimidas ou
sufocadas as expressões fundamentais da liberdade; é legítimo, portanto, concluir que estas en-
contram naquele direito garantia e incentivo.

Assim se explica como certos movimentos sociais e políticos - que se propõem conciliar
na vida social a justiça com a liberdade e que eram, até há pouco, claramente opostos ao direito de
propriedade privada dos bens de produção - hoje, melhor informados da realidade, revêem a pró-
pria posição e tomam uma atitude substancialmente favorável a esse direito.

Fazemos nossas, nesta matéria, as observações do nosso predecessor Pio XII: Quando a
Igreja defende o princípio de propriedade particular, tem em vista um alto fim ético e social. Não
quer dizer que ela pretenda conservar pura e simplesmente o estado presente das coisas, como se
nele visse a expressão da vontade divina, nem proteger por princípio o rico e o plutocrata contra o
pobre e o proletário... A Igreja pretende conseguir que a instituição da propriedade privada venha a
ser o que deve, conforme o desígnio da Sabedoria Divina e as disposições da natureza.
(Radiomensagem de 1° de setembro de 1944; ef AAS XXXVI, 1944 - página 253.) Quer dizer,
pretende que a propriedade privada seja garantia da liberdade essencial da pessoa humana, e
elemento insubstituível da ordem social.

E, assim o terminei:

Também defendemos a necessidade de difundir a propriedade privada neste Brasil que
mais parece um continente cujas áreas de propriedade do governo atingem a muito mais da metade
do seu território, dois terços da sua superfície.

Também afirmamos que o homem tem um direito natural à propriedade privada dos bens,
incluídos os de produção. E que cumpre ao Governo agir honestamente no sentido de garantir o
exercício desse direito.

Uma sadia organização social deve tornar a propriedade acessível aos trabalhadores. So-
mente a eles.

A propriedade é condição para que o homem possa viver verdadeiramente de maneira huma-
na, autônoma, dispondo de si mesmo, decidindo de seu destino, educando livremente sua família.

A propriedade rural é o campo magnético de uma casa, é a aura que circunda uma mesa
posta. (Corção.)

Já Pio XII, de saudosa memória, afirmava que a dignidade da pessoa humana exige, necessa-
riamente, como fundamento natural para viver, o direito do uso dos bens da terra ao qual corresponde
a obrigação fundamental de outorgar uma propriedade privada, enquanto seja possível, a todos.

Em O Globo, do dia 9 de maio de 1963.

DEPUTADO DIZ QUE O MANIFESTO DOS BISPOS DEFENDE
PRINCÍPIOS QUE GOULART NÃO QUER SEGUIR

Referindo-se ao discurso do Sr. João Goulart na inauguração da XIX Exposição
Agropecuária e da V Exposição Nacional de Gado Zebu, em Uberaba, o Deputado Padre
Pedro Vidigal afirmou:

'De duas uma: ou o Presidente não leu o Manifesto dos Bispos ou, se o leu, não o enten-
deu, pois os Eminentíssimos Srs. Cardeais e os Exmos. Srs. Bispos afirmaram justamente
o que o Presidente não tem afirmado, recusa-se afirmar e não quer admitir
O representante pessedista, que foi convidado para falar no seminário sobre reforma
agrária, realizado paralelamente àquela Exposição, disse que é preciso acabar com as
explorações em torno do nome do Papa e do Episcopado brasileiro para fins demagógicos
ou de interesse político pessoal'.
'Os Príncipes da Igreja Católica no Brasil' - disse o Pe. Vidigal - 'desejam uma reforma
agrária bomo todas as pessoas de bom senso podem e devem desejá-la: sem reforma da
Constituição no seu artigo 141, mediante indenização justa e prévia, em dinheiro ou títulos
da dívida pública, revalorizáveis de acordo com a desvalorização da moeda, com vencimen-
to certo e valor liberatório, inclusive liberatório de nossas obrigações para com o Tesouro
no pagamento do imposto de renda e de outros impostos. Os Príncipes da Igreja querem
mais ainda, já que o simples acesso à terra não basta: assistência médica, educacional,
técnica e creditícia ao homem do campo. Também desejam que o governo federal dê  bom
exemplo, distribuindo as terras devolutas antes de intrometer-se na propriedade particular
Na opinião do deputado mineiro, 'a impressão que se tem é que o Sr João Goulart não
tem mais prestígio junto à opinião pública e precisa recuperá-la à custa do prestígio do
Papa, dos Cardeais e dos Bispos brasileiros, que nunca usaram o nome do Presidente da
República para efeito de repercussão de seus pronunciamentos'.

Acrescentou que quem não sabe lutar em defesa de sua propriedade é indigno de possuí-
la, concluindo:

'O que se procura não é a reforma agrária, é fazer uma grande confusão, é perturbar a
ordem social. E o que é mais importante: é arrombar a muralha da Constituição para
violentá-la com outras reformas'.

*
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É a propriedade o estimulante ao trabalho e a recompensa do trabalho.
Quando os Papas falam da origem da propriedade, é ao trabalho que se referem Cons-

tantemente.
A dignidade humana se manifesta pelo trabalho. O trabalho é o título essencial à propriedade.
A propriedade é essencialmente ligada ao trabalho. Ela é

de um modo especial o fruto natural do trabalho, o produto de uma intensa atividade do
homem que a adquire para si graças a sua enérgica vontade de assegurar e de desenvol-
ver por seus esforços sua existência pessoal e a de sua família, de criar para si e para os
seus um domínio de justa liberdade, não só em matéria econômica, mas em matéria polí-
tica, cultural e religiosa. (Pio XII. Radiomensagem de l de setembro de 1944.)

O governo possui centenas de milhões de hectares de terras improdutivas. Deve distribuí-
las sem que seja necessário o assalto à propriedade privada. Assim, pacificamente, sem grande ônus
para o Tesouro Nacional, tornará o trabalhador capaz de ser proprietário.

S. Exa. o Sr. Presidente da República bem sabe que a Reforma Agrária poderá ser feita
sem que a Constituição seja modificada em quaisquer dos seus artigos.

Não fica bem a S. Exa. fazer agitação ou presidir qualquer agitação quando o povo brasi-
leiro está precisando é de paz para poder continuar a trabalhar.

S. Exa. não está sabendo reger os destinos do povo brasileiro nem interpretar a sua alma
e a sua história. Está é abrindo as comportas do comunismo que invade o País como as águas de um
dique rompido.

S. Exa. ainda não tem tempo de meditar esta impressionante verdade: quanto mais se
distinguem pela antigüidade e grandeza de sua civilização cristã as nações onde o comunismo
consegue penetrar, tanto mais devastador se manifestará ali o ódio dos sem-Deus. Foi assim na
Espanha. Foi assim na Hungria. Está sendo assim em Cuba.

Queiram S. Exa. e os que o acompanham nessa perigosa e temerária empresa de reformar
a Constituição a fim de ser feita, depois, uma Reforma Agrária que não está de acordo com a
realidade brasileira, refletir muito bem nos passos que pretendem dar para frente.

Não insistam na vontade de atear um incêndio no Brasil. Desistam desse maligno intento
de que se acham possuídos. E lembrem-se da severa advertência da Comissão Central da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil: é responsabilidade grave da União e dos Estados dar o exemplo
e o estímulo, começando desde já com a distribuição eqüitativa de suas terras, quando não consti-
tuírem reservas patrimoniais como no caso das reservas florestais preservadoras da flora, da fauna
e dos mananciais de águas.

A esse governo que talvez ignore haver no Brasil um milhão e 763 mil propriedades
agropecuárias com menos de cem hectares cada uma, segundo afirma o IBGE, esperando do Poder
Público a execução de uma política agrária que colabore para aumento e melhoria da produção, a
esse governo estão os Eminentíssimos Senhores Cardeais e Revmos. Srs. Arcebispos da Comissão
Central da CNBB, de maneira amável e caridosa, recordando que na Constituição há um artigo que,
desde 1946 até hoje, não tem sido levado a sério pela Presidência da República e que, posto em
prática, poderá resolver esse problema da Reforma Agrária. E o artigo 156, segundo o qual

a Leifacilitará afixação de homem no campo, estabelecendo planos de colonização e do
aproveitamento das terras públicas. Para essefiin serão preferidos os nacionais e, dentre
eles, os habitantes das zonas empobrecidas e os desempregados."

A REFORMA AGRÁRIA

Artífices de todas as greves ilegais registradas entre ferroviários, portuários e operários de
nossas indústrias, OS comunistas, instalados no Poder Executivo da República, as promoviam com
o objetivo de perturbar a tranqüilidade de que a Nação necessitava a fim de poder trabalhar e
progredir.

Apoiados por João Goulart, os sindicatos impunham às empresas os maiores absurdos
com notável prejuízo e grandes sacrifícios para elas todas. Não pensavam, como nunca pensaram,
que não pode existir capital sem trabalho nem trabalho sem capital (Leão XIII) e que o trabalho e o
capital deviam unir-se numa empresa comum, já que um sem o outro é completamente ineficaz
(Pio XI).

Nos moldes dos figurinos que Cuba importou da Rússia, a desordem foi levada aos cam-
pos pelos interessados na comunização do Brasil.

Uma reforma agrária injusta, desonesta e impraticável, baseada no assalto à propriedade
privada, era exigida pelos semeadores de ilusões e pelos maiores inimigos dos pobres, pois deseja-
vam, como ainda desejam, somente, escravizá-los.

Incultas, muitas áreas de terra boa para cuja cultura o governo não contribuía nem se
interessava.

Contam-se, por milhões, centenas de milhões de hectares, as terras que constituem um
capital inaproveitável para a Pátria.

Não me refiro às terras que estão nas mãos de particulares por mais ricos que sejam.
Refiro-me ao único e verdadeiro latifúndio formado pelas terras incultas da União e do

Estado, terras cobertas pelas florestas da Região Amazônica e de outras regiões, terras de marinha
e seus acrescidos, toda essa imensa faixa de fronteira com os seus 150 quilômetros de largura, etc.

Vem a propósito fazer aqui uma referência ao levantamento pedológico florestal ao longo
do trecho da Belém - Brasília, compreendido entre Guarará e Imperatriz (cerca de 600 quilômetros
de mata praticamente virgem), levado a cabo com a assistência técnica da missão mista FAO-
Unesco.

Este levantamento teve como finalidade a localização de terras agricultáveis, a indicação
de suas aptidões e limitações, o estabelecimento de uma relação entre o solo e a cobertura florestal
e, finalmente, a verificação das reservas florestais.

Os resultados das pesquisas foram, de certo modo, surpreendentes, do ponto de vista da
quantidade dos solos e das suas possibilidades de aproveitamento para a agricultura.

'Os solos podem ser quase todos cultiváveis (cerca de 95%), por meio dos habituais méto-
dos manuais.'

Por que o governo não instala ali colônias agrícolas, destinando cada terreno àquele
fruto para que é mais proporcionado?

Mais frutos da terra colheríamos, se bem examinada a natureza do solo, a cada área se
desse a semente ou o plantio que lhe fosse mais apropriado.

Em um país como o nosso, a Reforma Agrária não pode, não deve e não precisa de carac-
terizar-se pelo assalto à propriedade privada, pela desapropriação mediante indenização de títulos
da dívida pública, desapropriação esta que o ilustre e digníssimo Arcebispo de Diamantina já clas-
sificou como sendo um ROUBO com todas as cinco letras maiúsculas.

Lamentável, deveras lamentável seria se o Sr. Presidente da República patrocinasse e esti-
mulasse essa Reforma Agrária tão condenável por suas características acentuadamente imorais e
comunistas.
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S. Exa. que tanto se comprazia em explorar, para fins demagógicos, pronunciamentos
pontifícios e os do Episcopado Brasileiro, deveria ter lido direito a Mater et Magistra e o Manifesto
da Comissão Central da Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, documentos importantís-
simos em que o ensinamento da Igreja aparece como raio de luz no meio do tumulto das idéias e das
paixões que se entrechocam.

O Presidente João Goulart não cuidava ou pensava em cuidar daquilo que a Igreja conside-
ra indispensável nos ambientes agrícolas, daquilo que a Igreja fixa como serviços essenciais que só
poderes públicos devem fazer: estradas, transportes, comunicações, água potável, alojamento, as-
sistência sanitária, instrução elementar, formação técnica e profissional, boas condições para a vida
religiosa, meios recreativos, e tudo que requer a casa rural em mobiliário e modernização. Se falta-
rem nos meios rurais estes serviços, que hoje são elementos constitutivos dum nível de vida digno,
o desenvolvimento econômico e o progresso social vêm a tornar-se quase impossíveis ou demasia-
do lentos, donde resulta que o êxodo da população rural se torna praticamente inevitável e dificil-
mente se consegue discipliná-lo, êxodo provocado pelo fato de ser o setor agrícola, quase em toda
parte, um setor deprimido tanto no que diz respeito ao índice de produtividade da mão-de-obra
como ao que se refere ao nível de vida das populações rurais.

Poderíamos acrescentar: um setor abandonado pelo governo cujo decorativo Ministério da
Agricultura vinha-se revelando inoperante e caraterizando como quase de nenhuma valia para os
agricultores, sobretudo para os pequenos agricultores.

Os agricultores que vivem consagrados a aumentar e a elevar a riqueza do campo podem
legitimamente pedir que o seu trabalho seja ajudado e completado pelos poderes públicos, eis o
que diz a Mater et Magistra tão citada e tão mal seguida.

Fornecer adubos, fertilizantes, sementes, máquinas agrícolas e material para combate às
pragas daninhas; serviço de armazenagem e transporte dos produtos do campo; iniciativas que
ofereçam às famílias dos agricultores a possibilidade de completarem os ganhos nos ambientes em
que vivem e trabalham; novos tipos de pedagogia capazes de instaurar uma nova cultura rural; boa
instrução a fim de os cultivadores serem modernizados continuamente e assistidos na técnica da
sua profissão, tirando o máximo de proveito dos progressos científicos concernentes ao setor agrí-
cola, estabelecer dois sistemas de seguros: um para os produtos agrícolas e outro para os agriculto-
res e suas famílias; disciplina eficaz na defesa dos preços dos produtos agrícolas, tudo isso um
governo que honestamente deseja uma Reforma Agrária, sem demagogia, deverá fazer, além da
concessão de créditos agrícolas sem as dificuldades da burocracia enervante e desanimadora. O
bem comum sempre exigiu que se aplique à agricultura uma política especial de crédito que assegu-
re ao lavrador esses capitais a uma taxa razoável de juros.

O que se conclui do que acabo de expor é que, numa Reforma Agríária, digna deste nome,
a terra é o que há de menos importante, de menos interessante, de menos conforme com a doutrina
social da Igreja.

*

Em 1963 e no primeiro trimestre de 1964, no Plenário da Câmara, em entrevistas conce-
didas a diversos órgãos da imprensa brasileira, nos comícios em praça pública e nas concentra-
ções populares realizadas em diversas cidades de Minas Gerais, lutei contra a reforma agrária que
o Presidente João Goulart queria impor ao Brasil.

*
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O Diário da Noite, de Recife - Pernambuco, publicou, no dia 2 de julho de 1963:

OPOSIÇÃO DO PSD MINEIRO À REFORMA CONSTITUCIONAL:
PADRE VIDIGAL

O deputado Padre Vidigal, um dos líderes da bancada do PSD mineiro na luta contra a
reforma da Constituição 'para efeito da demagógica reforma agrária', confirmou à im-
prensa as notícias divulgadas ontem, de que seus companheiros de bancada não votarão
a favor de qualquer fórmula que implique alteração constitucional.
'Acho difícil - declarou - muito difícil, impossível mesmo, que o Presidente consiga 273
votos na Câmara (dois terços do número total de deputados), a favor de sua vaidade de
homem caprichoso, que quer forçar a sua entrada na História à custa do assalto à pro-
priedade privada, como se usasse de gazua ou pé-de-cabra, esquecido de que o sétimo
mandamento das tábuas da Lei de Deus (não roubar) somente existe porque realmente
existe o direito à propriedade privada, sem a qual não haveria roubo. Se Goulart quer
mesmo fazer a reforma agrária, não confie somente nos deputados que são seus humildes
serviçais e que formam, na Câmara, o seu eleitorado cativo.
O parlamentar mineiro acrescentou que o Presidente deve reencontrar o 'caminho do
bom senso', começando por planejar uma reforma agrária decente, antidemagógica, ob-
jetivando a melhorar as condições de vida e a capacidade de produzir no homem do
campo, e dando-lhe a certeza de que o seu trabalho será fecundo e muito bem recompen-
sado, depois. Assim, acha que o Sr. João Goulart deve, primeiro, planejar uma assistência
médico-sanitária, uma assistência creditícia, melhor padrão de ensino rural, vias de comu-
nicação e transportes, fornecimento de adubos, de fertilizantes e de máquinas agrícolas,
garantia de mercado e de bom preço, e de seguros que inspirem confiança ao agricultor no
amanho da terra.
'Assim' - prosseguiu o Padre Vidigal - 'poderá executar a reforma agrária sem ser neces-
sária a reforma da Constituição, porque esta ele não conseguirá nunca, ainda que volte a
organizar e a reorganizar outros ministérios, como se o poder lhe fosse por nós outorgado
para divertir-se com a desgraça da nossa Pátria, com a ruína do regime democrático e com
a implantação de uma república marxista-leninista em nossa terra'.

Em um de seus comentários sobre o que estava acontecendo no Brasil, o Diário do Rio
Doce, editado na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, assim se expressou:

VOLTA À RAZÃO

O pronunciamento do Padre Pedro Vidigal, Deputado Federal Pessedista, sobre a Refor-
ma Agrária, publicado através de 'O Globo', 'merece leitura e meditação por todos quantos
se preocupam com o assunto mais importante do momento nacional'. Reunindo sua expe-
riência de líder político de incontestável prestígio na zona rural, de sacerdote e de homem
culto na expressão máxima, Padre Vidigal sintetizou maravilhosamente uma página de
advertência ao governo e aos congressistas simpatizantes de uma solução radical, que
vale por um programa de ação. O subsídio é valioso e vem se ajuntar às manifestações de
espíritos lúcidos no panorama brasileiro, como já o fizeram Francisco Campos, Alcino
Salazar, Mílton Campos e outros.
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Um trecho da entrevista do Padre Deputado diz o que deve ser Jeito pelo homem do campo:
Fornecer adubos, fertilizantes, sementes, máquinas agrícolas e material de uso; armazena-
mento e transporte; possibilidades de ganhos familiares nos mesmos ambientes de trabalho
e de vida; pedagogia capaz de instaurar nova cultura rural; instrução e assistência técnica
profissional, seguros pessoais e dos produtos; disciplina e defesa dos preços. Tudo isso, em
síntese, vem sendo debatido e sustentado pelos homens de maior esclarecimento e
eqüidistância ideológica na elaboração de uma lei agrária de fôlego, amplitude e justiça.
Se não temos ainda qualquer legislação agrária, não se explica também por que se bate
tanto na tal reforma, que só poderia ser para mudar alguma coisa já feita. O que se
pretendia com a reforma do direito de propriedade emanado da Constituição Federal era
nada mais que a implantação da anarquia jurídica no País, tornando o Estado dono cio
tudo e suprimindo o que de mais sublime existe no regime democrático.
Como bem acentuou o Deputado Vidigal, antes que se pense em reformular a Carta Ma,',ia,
deve-se primeiro observar aquilo de que o camponês precisa e o de que a lavoura carece
para render o que dela precisamos. Na assistência à população agrícola, no mesmo nível do
povo das cidades é que se situa o segredo do desenvolvimento rural tão desejado.
A divisão de propriedades em pequenos núcleos seria o banimento do trabalhador, com o
fracionamento confuso e anárquico do nosso território sem saber quem seria o chefe ou o
subalterno. Inédito sistema de governar! Pensemos no mesmo panorama em todas as fá-
bricas, oficinas, escritórios, escolas, laboratórios e qualquer empresa privada. Já é tem-
po de voltarmos à razão.

Concedendo entrevistas a dois categorizados reporteres dos mais conceituados jornais de Belo Horizonte Dr. \irgilio
Horcio de Castro Veado e Dr. Aulus Safar.
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Capítulo 26

O PSD PERDIDO NOS ATALHOS DOS ERROS

Como Deputado Federal, fiz tudo que me estava ao alcance para desviar o PSD do mau
caminho em que ele tresmalhou e ficou perdido.

Por várias vezes, ocupando a tribuna da Câmara, falando nas reuniões das bancadas
pessedistas no Congresso Nacional e fazendo declarações à Imprensa, procurei afastar o nosso
partido daquele funesto convívio, que tanto o comprometia, do convívio com João Goulart.

Jornais do Norte, do Centro e do Sul do Brasil deram notícias de meu notório interesse
pela ruptura das relações do PSD com o ex-Presidente.

Delas transcrevo algumas:

1. O Estado de Minas, de terça-feira, 20 de agosto de 1963, publicou na sua página 5:

O BRASIL, ESTÁ COM OS OLHOS VOLTADOS PARA A NOSSA REUNIÃO

Veemente entrevista do Padre Vidigal sobre a posição do PSD

O Deputado Padre Pedro Vidigal é um dos grandes líderes da resistência pessedista, que
se bate pela defesa do regime democrático. Sua vasta área eleitoral, seu prestígio político
em Minas, sua posição doutrinária, como católico, levaram-no para a linha de resistên-
cia, que, aliás, está firme no PSD mineiro, com poucas exceções.
Ontem, o Padre Vidigal disse-nos o seguinte, a propósito da situação política nacional e
sobre a posição do seu partido:

'Reunir-se-á a representação pessedista no Congresso Nacional, amanhã, em Brasília, a
fim de fixar rumos definitivos e de tomar posição séria frente a esse desgoverno em que se
naufraga a República e se afunda o regime. A reunião ensejará a oportunidade de um
severo exame de consciência para alguns correligionários nossos que ainda pensam que
promovem o bem comum, almoçando ou jantando com o Presidente, satisfazendo todos os
caprichos do Sr João Goulart ou esperando honrosos convites para Ministros de Estado
(das Relações Exteriores etc.), honrosos até a décima geração.'

O PSD e as bases

'Acredito que' - continua o Pe. Pedro Vidigal - 'entre os homens que dirigem o nosso
partido, alguns já se sentem cansados do capachismo ou da subservivência em que se
deleitaram, desde setembro de 61, reconhecendo agora que não lhes é possível continuar
traindo as bases eleitorais do PSD e continuar trabalhando para a infelicidade do povo
que, faz muito tempo, está privado de gozar do maior bem comum, que é a paz. Criador de
crises que se sucedem, o Presidente João Goulart vem deixando assim de corresponder à
confiança nele depositada pelos pessedistas que o elegeram, sem que a grandeza e a
gravidade do ato de votar fossem levadas em conta por nós que chegamos a sacrificar o
nobre sentimento de mineiridade, contribuindo para a derrota de Milton Campos.'
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11
Iremos reagir

'Iremos reagir contra essa comuniza ção do Brasil, contra essa infiltração comunista no
Palácio do governo e nos cargos do Poder Executivo e até mesmo no Supremo Tribunal
Federal, com a cumplicidade de certos pessedistas. Iremos denunciar as manobras do
Presidente, que pensa poder surpreender o povo com golpes no regime. Precisamos dizer;
em alto e bom som, a S. Exa. que não insista em provocar a emenda à Constituição para
fins de uma indesejável reforma agrária demagógica, conforme ofigurino russo, adotado
em Cuba, porque essa emenda nunca será feita. E não será, mesmo.
Precisamos de recomendar-lhe que cuide de governar bem o Brasil, esforçando-se no
sentido de fazer baixar o custo de vida, que tantas apreensões e revoltas está causando
aos operários, que ele vive explorando para fins eleitorais e de greves políticas. E que se
acautele contra os afagos de certos amigos, piores, muito piores que as feridas dos inimi-
gos, já que S. Exa. não se lembra de que não há homem mais desamparado que o muito
acompanhado de lisonjeiros, pois ofim do lisonjeiro é enganar
Cumpre ao PSD dizer a S. Exa. todas as verdades que ele precisa ouvir; para tranqüilida-
de de todos os brasileiros e até mesmo para felicidade do seu governo, que poderá ir até
1965, se Deus não mandar o contrário.
Não sei se há pessedistas que se comprazem em ficar na ridícula posição de cócoras
diante do que está acontecendo, beijando a mão de quem estala o seu chicote sobre o
nosso Partido, desprestigiando-o, amedrontando-o e desmoralizando-o, diante da opi-
nião pública. Se houver, esperamos que eles reajam e fiquem solidários conosco, com os
que nunca transigiramn com os erros políticos ë administrativos do presidente. Que não
haja preço ou prêmio que possa corrompê-los, nem ameaças que consigam atemorizá-los,
nem cortesias ou favores que possam seduzi-los'.

Concessões pessedistas

Observa depois o Pedro Vidigal que, 'se a nossa direção partidária houvesse sido mais
viril em suas atitudes e não transigisse tanto com os apelos e os caprichos do Sr João
Goulart, as coisas seriam outras. Foi o PSD que lhe deu a vitória nas urnas. Foi o PSD
que lhe garantiu a posse na Presidência da República, colaborando poderosamente para
a instituição do Parlamentarismo, surpreendendo o Marechal Denys e os outros Ministros
militares. Foi o PSD que concedeu aquela esquisita delegação de poderes, exigida por
Jango e Brochado. Sem os votos favorá veis do PSD, não teria sido possível a realização
do plebiscito em janeiro. Tem sido o PSD vítima de desgaste profundo e de antipatias no
meio de seu eleitorado, porque sempre arcou e continua arcando com a odiosa responsa-
bilidade de apresentar emendas à Constituição para efeito de uma reforma agrária so-
mente desejada por alguns estivadores de Santos, pelos homens da CGT e pelos outros
comunistas das Ligas Camponesas de Pernambuco. Foi o PSD o único responsável pela
entrada de Evandro Lins no Supremo Tribunal Federal.
Chegou a hora de o PSD bater no peito o 'mea culpa', porque é o grande responsável
por todas essas calamidades que desgraçam a política nacional e a administração da
coisa pública.
Mais do que as outras, esta é a hora das definições e de afirmações patrióticas. E a hora
de colocarmos o interesse do Partido acima de interesses particulares. Sobretudo, é a

hora de colocarmos o bem comum acima, muito acima do bem partidário. O Brasil inteiro
já está com as vistas e o coração voltados para nossa reunião que se realizará amanhã,
em Brasília. Saibamos ser dignos da nossa Pátria e do momento em que vivemos.'

ES

2. Em O Jornal (de 31 de agosto de 1963), na página 4 do primeiro caderno, lia-se:

PADRE VIDIGAL NA REUNIÃO DO PSD

O Brasil está comunizado e Goulart trama a nossa derrota

A afirmação de que o Presidente da República 'talvez sem querer', está contribuindo para
a comuniza ção do Brasil, 'afastando-se, por outro lado, de qualquer medida relacionada
com o fortalecimento do PSD', foi feita pelo Deputado Padre Vidigal, durante a reunião
realizada pela representação pessedista no Congresso Nacional. 'Aí estão algumas das
razões por que tenho defendido o ponto de vista de que devemos sustentar uma honesta,
patriótica e respeitável linha de independência do nosso Partido diante do Presidente da
República, Sr João Goulart' - salientou o parlamentar

Jango e o PSD

Dirigindo-se ao Sr. Amaral Peixoto, Presidente do PSD, aos Senadores e aos Deputados
presentes, frisou, em discurso cujo texto foi mantido em sigilo, e que 'O Jornal' divulga
hoje, em primeira mão:

'Quando V. Exa., Presidente Amaral Peixoto, iniciou as suas atividades na Pasta que lhe
foi confiada, notória se fez e inexplicável a dificuldade que lhe foi criada ao exercício do
cargo pelo Ministro do Trabalho e pelo Ministro da Fazenda, nas áreas que lhes eram
subordinadas. Esses Ministros citados eram, na ocasião, os Srs. Deputados Almino Afon-
so e San Tiago Dantas, ambos do PTB, cujo Presidente é o Sr. João Goulart.
Começava V. Exa. padecer vexames nesse desgoverno em que nos achamos. Posteriormente,
quando foi organizado o atual Ministério, V Exa., Presidente Amaral Peixoto, já havia con-
vi dado, em nome do Sr João Goulart, para Ministros da Viação e Obras Pública e da Indús-
tria e Comércio os nossos digníssimos correligionários Geraldo Reis Bastos e Deputado
Joaquim Ramos. Este chegou a receber cumprimento por motivo de sua nomeação.
Entretanto, no dia seguinte, sem aviso prévio e sem que V Exa. recebesse qualquer expli-
cação, os nomes de ambos foram substituídos pelos nomes dos petebistas Expedito Ma-
chado (de coração) e Egydio Michaelson (de corpo e alma).
Está aqui presente nosso prezado colega Abelardo Jurema, que, no Ministério, não repre-
senta o PSD. Representa, sim, o ex-Presidente Juscelino que o indicou parra o posto,
como homenagem à Bancada Mineira. (Risos.)
Na verdade, Jurema, você não representa o PSD no atual Ministério, porque, ali, você não
tem procedido com aquelas virtudes que caracterizam os verdadeiros pessedistas.
As teses que você sustenta não são as teses que o PSD defende!
O PSD faz questão de manter a liberdade de imprensa, a boa liberdade de imprensa. E
você revelou-se contra ela, no caso Hélio Fernandes.
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O PSD é a favor da boa liberdade de expressão de bons pensamentos pelo Rádio e pela
TV E você fez pompa e vaidade da sua posição contra ela. Quanto a esse particular, VOCê
está traindo nossa formação política, e também traindo a Juscelino, que depositou ilimi-
tada confiança em sua pessoa.
Enquanto Brizzolla usou e abusou do direito de, sozinho, falar bobagens e tolices pela
Mayrink Veiga e através de algumas Estações de TV ninguém se lembrou de contê-lo nos
seus atrevimentos, impedindo-o de voltar aos microfones ou de aparecer no vídeo dos
aparelhos de televisão. Mas, quando ele encontrou pela frente nosso colega e correligio-
nário, o Deputado João Calmon, que podia usar bem dos mesmos recursos de divulgação
do pensamento, você se atreveu a assumir atitudes antidemocráticas consubstanciadas
nas restrições a pronunciamentos de deputados pelo Rádio ou pela TV
Você dava a entender que não era lícito a quem quer que seja contrariar o excelentíssimo
senhor cunhado do Presidente da República, pois o crime seria de lesa-majestade.

Advertência

Meu prezado Jurema, pousando a minha mão direita sobre os seus ombros e neste tom de
voz realmente de amigo fraterno, vou dizer-lhe agora o que declarei, no Plenário da Câ-
mara, quando você, traindo as grandes teses do PSD e traindo, também, Juscelino, seu
protetor, tomou aquela atitude, deveras antipática e que não está à altura de sua inteli-
gência, de sua cultura jurídica e de sua filiação partidária:

Se Jurema é homem...

O Sr. Abelardo Jurema: Ainda bem que V Exa. usa o condicional.

O Sr. Padre Vidigal: 'Se Jurema é homem que defenda o princípio da sua autoridade,
impedindo o Brizzolla de voltar aos contumeiros ataques e àquele abuso de linguagem
com que tristemente está celebrizando a Mayrink Veiga.'
E você ficou desmoralizado, porque Brizzolla continuou procedendo da mesma maneira
como antes procedia. E, ainda recentemente, falou asneiras e horrores contra o Presiden-
te Amaral Peixoto, contra o Congresso Nacional e até contra o 'seu' Jango, lá no Rio
Grande do Sul. Realmente, você não é capaz de conter o Brizzolla, Jurema. Dir-se-ia que,
no Ministério que lhe foi confiado, você não tem prestado serviços à Justiça. Você está a
serviço de Jango e de seus domésticos.
Cuidado com Jango, Jurema. Pois você não é mais amigo dele do que o foram San Tiago
Dantas e Balbino. Esses leais amigo de todas as horas foram despedidos, inesperadamen-
te, dos Ministérios em que se achavam, somente porque Brizzolla não queria vê-los mais
no governo. Ambos receberam o ponta-pé presidencial. Essa 'honrosa 'condecoração tam-
bém está reservada para você, que a receberá, a qualquer momento, nas redondas abun-
dâncias.
Queira lembrar-se de que uma das coisas mais bonitas que Deus fez neste Mundo foi um
dia depois do outro.
Digo-lhe estas verdade porque sou seu amigo, Jurema.

O Sr. Último de Carvalho: Imagina se não o fosse... (Risos).
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O Sr. Padre Vidigal: Outra gafe que você cometeu, como se não fosse pessedista: mandou
circulares a governadores advertindo-os que não poderiam mais contrair empréstimos no
exterior sem permissão do Governo Federal, através do Ministério das Relações Exterio-
res, quando a Constituição não cogita dessa permissão.
Como é que você foi fazer isso, Jurema, dando a triste impressão de que é um primário na
interpretação do texto da nossa Lei Maior?
Você tem se revelado muito furioso contra Lacerda. E revela-se manso e humilde de cora-
ção com Arraes, com os esquerdistas e com as Ligas Camponesas. E assim procedendo,
você aparece em público como anti-Juscelino, porque se transforma em porta-bandeira
da candidatura de Lacerda à Presidência da República.
Graças à suas atitudes, Jurema, no Brasil inteiro está crescendo o prestígio de Lacerda.
De um modo particular, em Minas Gerais. E o que é mais escandaloso, crescendo em
áreas pessedistas onde o nosso Juscelino já vai perdendo terreno e Lacerda vai fazendo
um roçado novo e desvastador

Reformas

Outra prova que apresento para significar a posição de João Goulart contra os interesses
do PSD, está nessas antipáticas emendas à Constituição para efeito de uma reforma agrária
conforme o gosto dos comunistas, emendas apresentadas por certos pessedistas que com-
prometem o nosso Partido diante da opinião pública.
Essas emendas sempre sugeridas por João Goulart não estão de acordo com o pensamen-
to dos homens de bom senso que, no interior do Brasil, têm construído as vitórias do PSD,
muito lembrado nas vésperas de eleições e muito esquecido depois de elas realizadas.
Essas emendas constituem o mais atrevido desrespeito a nossas bases eleitorais que dese-
jam reformas mas dentro do respeito à Constituição e que são contra a vontade de domi-
nar o Brasil revelada por esses comunistas que invadiram o governo da República e diri-
gem os sindicatos.
Por que o Poder Executivo não cuida de promover as reformas eleitoral e bancária, admi-
nistrativa e tributária que, para serem promovidas, não precisam dessa emenda à Consti-
tuição para fins de uma reforma agrária?
Você viu, Jurema, o que aconteceu, em Pernambuco, nas últimas eleições municipais?
Você, também, fazia coro com aqueles que diziam que a reforma da Constituição para fins
de uma reforma agrária era uma exigência do povo brasileiro, principalmente dos nor-
destinos que tinham, nas Ligas Camponesas, as mais categorizadas interpretes dos seus
sentimentos.

Paraíba

E agora verificamos que essas Ligas não representam coisa alguma, pois estão sendo
derrotadas em muitos ou em quase todos os municípios que elas infelicitavam. Naquelas
municípios em que, segundo o seu pensamento e conforme os os seus desejos, os seus
candidatos sairiam vitoriosos: Vitória de Santo Antão, Jaboatão (conhecido como
Moscouzinho) etc. Coisa curiosa: os extremados defensores da reforma da Constituição
estão sendo derrotados até no Recife, onde o candidato do governador comunista está
indo para o 'arrais' ou para o ráio que o parta.
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Na sua Paraíba está acontecendo o mesmo, não tendo adiantado coisa alguma a ida de
Juscelino até ali afim de fazer comícios a favor das candidaturas apoiadas pelas Ligas
Camponesas, ficando ele submedido aofiasco e exposto ao ridículo de verificar que a sua
palavra já não encontra mais eco na sensibilidade do novo paraibano.

O Sr. Abelardo Jurema: Mas Juscelino esteve e falou em Campina Grande onde o nosso
candidato foi eleito.

O Sr. Padre Vidigal: Foi, sim, Foi eleito porque apoiado pelo SenadorArgemiro Figueiredo,
considerado como o maior benfeitor de Campina Grande. E ali não há Liga Camponesa.

CGT

O que João Goulart está querendo é humilhar o PSD, usando de certos inocentes-úteis do
nosso Partido. Como você, Jurema.
Lembrem-se, Sr Presidente Amaral Peixoto e Srs. Senadores e Deputados, do que suce-
deu, recentemente, no Senado da República.
Juscelino veio do Rio de Janeiro afim de cabalar votos para o esquerdista Evandro Lins
ser nomeado Ministro do Supremo Tribunal Federal. E Valadares se arvorou em cabo
eleitoral do mesmo Evandro tão simpático aos comunistas brasileiros e chineses.
Quando sabemos que o Supremo Tribunal é o supremo intérprete da Constituição e o
único órgão capaz de devolver o Partido Comunista à legalidade, ficamos mesmo admira-
dos verificando que há pessedistas que se prestam para esses desserviços à Pátria e ao
Regime somente para João Goulart não ficar contrariado.
O Sr. Presidente da República desmoraliza o PSD acenando para alguns pessedistas com
a possibilidade de eles serem convidados para Ministros de Estado, almoçando-os ejan-
tando-os na mesa do Palácio da Alvorada e estimulando os áulicos para que se tornem
'agressivos 'na conquista das nomeações onerosas para os cofres públicos.
De quantos pessedistas sabemos que esperavam ser nomeados para o atual Ministério. E
como não foram convidados, passaram a criticar Jango e a declarar-se contrários a Jango.
Mas, agora, quando já se fala em outra reforma ministerial, já se declaram janguistas, de
novo, com suas novas esperanças desabrochadas e com a sua vaidade pessoal em lua cheia.
Creio que podemos mesmo afirmar; em alto e bom som, que o Sr. João Goulart não quer
saber de coisa alguma que se relaciona com os interesses e com o prestígio do PSD.
Quanto ao PSD mineiro, é visível o seu empenho em diminuir-lhe a influência política em
diversos municípios.
Em Juiz de Fora, fortifica Riani, o chefe da CGT, e arruina o prestígio de nosso bom
companheiro Olavo Costa.
Em Sete Lagoas, o Deputado Renato Azeredo é prejudicado em beneficio do PTB. Em
outros municípios, sucede a mesma coisa.

Comunistas

Jango engana os pessedistas mineiros, deixando-os naquela ilusão de que é JK-65. Mas
não prestigia osjuscelinistas do PSD que irão garantir a possível vitória de Juscelino nas
próximas eleições.
Como é que Jango pode ser considerado solidário com a candidatura de Juscelino àfutura
Presidência da República, se está estabelecendo o terror; o pânico na zona rural onde o
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PSD, oPartido de Juscelino, tem as suas bases eleitorais? Desse pânico dão notícias cente-
nas, milhares de telegramas que nos têm chegado de várias regiões de Minas Gerais.
Graças a João Goulart, os comunistas se acham instalados no Poder Executivo da Repú-
blica. E, de lá, dificilmente sairão.
Há comunistas na Casa Civil da Presidência.

O Sr. Armando Falcão: e, também, na Casa Militar. O General Assis Brasil é comunista.

O Sr. Padre Vidigal: Há comunistas em postos-chave nos Ministérios. Há comunistas na
Petrobrás. Comunistas dominam os Institutos de Previdência Social, a Sudene e a Rede
Ferroviária Federal. A Agência Nacional e o Departamento dos Correios e Telégrafos são
dirigidos por comunistas. A Universidade de Brasília está nas mãos de comunistas. Os
estudantes comunistas da UNE são protegidos e financiados pelo governo. No Ministério
do Trabalho, os comunistas gozam de privilégios e preferências para o registro de sindi-
catos, particularmente dos sindicatos rurais.
Nota-se a investidura, em altas cargos da República, de pessoas que professam aberta-
mente ideologia comunista e exercem atividades contrárias ao regime democrático e à
organização social baseada no cristianismo.
Com os seus discursos sobversivos endereçados às massas que o comunismo já fermentou
e objetivando a instalação de uma República Sindicalista (velho sonho que os Coronéis
desfizeram, anos atrás), Goulart, sempre rodeado de comunistas, está fazendo o jogo de
todos aqueles que querem comunizar o Brasil.
Por todas essas razões, Sr Presidente Amaral Peixoto, Srs. Senadores e Srs. Deputados,
por todas essas razões é que julgo que o PSD deve manter uma linha de independência
perante o atual Presidente da República, apoiando-o apenas quando S. Exa. estiver dis-
posto a promover o bem comum durável e acertar os passos no governo desta Nação
digna de melhor sorte.

*

3. O Correio Braziliense, de 6 de outubro de 1963, na página 3 de seu primeiro caderno,
noticiou:

DEPUTADO VIDIGAL ANALISA A ATUAL CONJUNTURA NACIONAL
EM FACE DAS POSIÇÕES ADOTADAS PELO PSD

Na última sessão da Câmara Federal, o Deputado Padre Vuligal pronunciou um discurso
abordando a atual conjuntura nacional e referindo-se à mensagem pedindo estado de sítio

Disse inicialmente o Padre Vidigal:

'O PSD, na verdade, é o grande responsável por todas essas calamidades que estão pe-
sando sobre o Brasil. Sob o império da paixão, o nosso partido já deu, por duas vezes,
imerecidas vitórias a Jango para vice-presidente da República, habilitando-o, a ocupar a
chefia do Poder Executivo que ele tanto deslustra e desonra, pois que se tem revelado
indigno do alto cargo que ocupa, para indisfarçável vergonha dos pessedistas que
prestigiaram a sua candidatura nas urnas.
Com criminosa tolerância, o PSD, através da sua direção e da sua liderança no Congres-
so Nacional, vem permitindo que Jango se desinteresse pela promoção do bem humano da
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comunidade e seja apenas o presidente dos pelegos e dos Pelancani, de todos os comunis-
tas do CGT e da UNE e do PUA, de todos os sindicatos que se especializaram em greves
políticas ilegais e perturbadoras da ordem pública e, também, de todo esses políticos que
colocam seus interesses particulares acima do bem-comum.
E o que é pior: através da sua direção e da citada liderança, o PSD de certa maneira
vem sendo conivente com o desgoverno da Nação, vem sendo cúmplice de todas as
parifarias presidenciais, visto que insiste em apoia,; não se sabe por que, as iniciativas
de Jango, em prestigiar os seus atrevimentos e demasias que parecem ter, como único
objetivo, a infelicidade do Brasil, que tanto deseja viver e trabalhar em paz, que é o
estado de graça de um povo.'

'Salvação'

'Se a defesa da democracia, a promoção do bem comum e a salvação do regime não
movessem o PSD a desvincular-se de Jango, deveria então movê-lo a afastar-se dele e
manter-se em uma linha de louvável independência o interesse político-partidário.
Continuando afazer essa política suicida, o nosso Partido não capitaliza coisa alguma na
opinião pública, pois o povo já o olha como o grande colaborador de todas essas desor-
dens políticas efinanceiras e sociais e econômicas, presididas pela inépcia de Jango, que
não se agüentaria na Presidência da República sem o apoio pessedista.
Todas as indecorosas tentativas de uma reforma da Constituição para efeito de uma deso-
nesta reforma agrária são feitas por Jango, mas por intermédio do PSD. Medidas
atentatórias à liberdade de pensamento, sugeridas por fango, têm contado com o amparo
de certos presunçosos líderes pessedistas. E, agora, chega à Câmara dos Deputados uma
mensagem de Jango, audaciosa e temerária, pleiteando seja decretado um injustificável
estado de sítio, esperando ele que tal mensagem inoportuna seja apadrinhada por
pessedistas (alguns mais fiéis a ele do que à Constituição que juraram observar e ao
regime, que deveriam garanti,; custe o que custar)'.
'Penso que a nossa atitude '- prosseguiu - 'deve e deverá ser a de resistência às ameaças
de Jango e de sua protetora e tutelar guarda pretoriana que permitiu aos comunistas que
se apoderassem das posições-chave do governo da República e conduzissem o Brasil à
triste situação em que se acha.
Essa mal, muito mal inspirada posição que Jango está tomando contra Lacerda e contra
Ademar de Barros somente conseguirá exaltá-los, enaltecê-los e glorificá-los diante dos
homens de bem do Brasil inteiro.
O futuro encarregar-se-a de provar o acerto do que estou afirmando.'

*

4. O Estado de S. Paulo, do dia 9 de outubro de 1963, sob a epígrafe Deputado sugere a
Goulart dois caminhos para vencer a crise: governar ou renunciar, publicou:

O Deputado Padre Vidigal, analisando hoje os últimos acontecimentos políticos e o malo-
gro da tentativa de decretação do estado de sítio, disse que a culpa é toda do Presidente
Goulart e dos 'imaturos 'que ainda ocupam o Poder Executivo e acrescentou que apenas
dois caminhos poderiam levar à solução da crise que o País atravessa: ou o Sr. João
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Goulart resolve governar dentro dos limites impostos pela Constituição, que ele jurou
observa,; ou, patrioticamente, deve renunciar ao mandato, 'para cujo alto e digno exercí-
cio ele dá a impressão de que não foi nem está preparado'.
Disse o parlamentar que toda a movimentação desses últimos dias 'resultou em mais um
susto passado no bom povo brasileiro que tanto precisa de paz para trabalhar'.

Sítio

Especificamente sobre o pedido do estado de sítio, o parlamentar mineiro afirmou que o
único responsável pela mensagem é 'todo o Poder Executivo'.
'Os Ministros sempre procedem como lacaios do presidente ' - observou - 'embora haja
quem pense que, em um sistema presidencialista de governo, o Presidente é um tutelado
dos Ministros militares. Para mim, todos os atuais Ministros dão a triste impressão de que
foram feitas à imagem e à semelhança de Jango, principalmente o inefável Jurema.'
Mais adiante, o deputado teceu severas críticas ao Presidente da Republica dizendo que,
para os atuais Ministros, 'a Constituição é Jango com todos os seus fantásticos desejos; o
povo brasileiro está resumido em Jango e os altos interesses do Brasil estão maravilhosa-
mente confundidos com os interesses de Jango'.
Para o representante mineiro, o pedido de retirada do projeto de estado de sítio 'é uma
prova de que o Presidente Goulart e os seus Ministros já não se respeitam e depois se
queixam de que não estão sendo respeitados'.
E acrescentou: 'Ou havia mesmo ou não havia razão séria para ser feito o pedido de
decretação de estado de sítio. Se havia, ela não poderia ter desaparecido assim de repen-
te, de uma hora para outra, como que por milagre operado por essa gente incapaz de
fazer qualquer coisa admirável. Se não havia, então o pedido nunca deveria ter sido
endereçado à Câmara dos Deputados, muito ciosa de sua alta dignidade.'
Acha o Padre Vidigal que, 'de tudo isso, os brasileiros só podem esperar uma coisa de bom:
que Deus tenha piedade do Brasil e dê juízo a essa gente sem juízo algum; a essa gente que
está desgraçando a Nação; a essa gente incapaz do patriótico gesto de renúncia; a essa
gente que realmente não está à altura do cargo que indignamente ocupa; a essa gente que
está traindo a confiança e todas as boas esperanças do povo brasileiro; a essa gente que
tanto está colaborando para a rápida comuniza ção do Brasil; a essa gente que somente
sabe criar crises, desde que chegou ao governo, pois não sabe fazer outra coisa'.

CGT, UNE, PUA

Também mereceram severos reparos do deputado do PSD as entidades 'subversivas', tais
como a UNE, o CGT, o PUA e outras que 'estão mandando, de fato, nesta nossa infeliz
República quase já transformada em uma República sindicalista'.
'Entre nós'— acentuou - 'esses organismos se acham a serviço da comuniza ção do Brasil.
Diante deles, Jango tem-se revelado de uma docilidade comovedora e os Ministros de
Estado procedem como serviçais humildes e muito prestimosos. E ai! do General-em-
Comando que se dispuser a enfrentá-los, pois será logo repreendido ou advertido.'
E lembrou que o Deputado Neiva Moreira, 'muito ligado à recente rebelião dos sargen-
tos', declarou, no Plenário da Câmara, que o CGT, os deputados 'nacionalistas', a UNE
e diversas outras entidades 'populares', tiveram uma audiência com o Presidente da Re-
pública, a quem formularam apelo para que retirasse a mensagem do estado de sítio,
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tendo em consideração que, como estava formulada, aquela iniciativa iria 'inevitávelmente
ser um instrumento de opressão contra as forças populares do nosso País'.
Declarou mais o Sr Neiva Moreira. que, se o Presidente Goulart 'desejar realmente reen-
contrar o leito popular da origem do seu governo, terá o seu mandato intocável, terá
apoio total não apenas de um esquema deforças populares altamente mobilizado e atuan-
te, como também daqueles setores nacionalistas das Forças Armadas que estão aptos não
apenas a manter a integridade do seu poder, mas a completar a execução de um governo
popular e nacionalista'.
Entende o Deputado Padre Vidigal que 'setores nacionalistas' significam setores comu-
nistas ou comunizados e 'governo popular ou governo nacionalista' quer dizer governo
que favorece a comuniza ção do Brasil.

Balanço melancólico

Para o Padre Vidigal, o balanço da crise é melancólico: a Câmara humilhada, 'porque
levou a sério mais uma patifaria de Jango, os Ministros militares ironizados, o da Justiça,
desmoralizado, o PSD ainda mais desprestigiado diante da opinião pública e o líder do
governo também desmoralizado'.
E concluiu, fazendo críticas a seu partido:

'O PSD está assim porque, mal dirigido e mal liderado, tem vivido nessa volúpia de aten-
der os pedidos de Jango com uma pressa de escravo; porque, até na hora em que petebistas
tomam ostensiva posição contra o estado de sítio, ele ainda se obstinava em afirmar uma
esquisita solidariedade, uma inexplicável lealdade a Jango, num capachismo vergonhoso
que tanto compromete os brios de milhões de pessedistas que não concordam com essa
vexatória humilhação que desprestigia a nossa legenda. Coitado do PSD! Jango tem usa-
do e abusado dele, tem brincado com ele, como o gato às vezes brinca com o rato. Não é
de hoje que venho lutando para trazer o meu Partido ao bom caminho, pois ele vive des-
viado nos falsos atalhos de grandes erros políticos. Mais cedo do que se pensa, espero que
ele assuma o importante papel que lhe está reservado na política nacional.'

*

5. Eis como O Estado de S. Paulo, de 18 de outubro de 1963, se referiu ao meu discurso
advertindo a Liderança do PSD que prestigiar Jango é desservir o Brasil:

DEPUTADOS PESSEDISTAS EXIGEM ROMPIMENTO COM GOULART

Além de criticarem a intromissão do Presidente da República na vida interna do PSD e a
subserviência de pessedistas à sua orientação, deputados da própria agremiação majoritá-
ria exigiram hoje, da tribuna da Câmara, o rompimento do partido com o governo federal.
Termos contundentes foram usados para definir o comportamento do Sr João Goulart e
dos Ministros pessedistas Abelardo Jurema, Oliveira Brito, Expedito Machado e do líder
Tancredo Neves, não só com relação aos últimos fatos políticos que mantiveram intranqüila
a Nação, como também e principalmente pela atitude que vêm assumindo quanto à linha
de ação e aos princípios programáticos do PSD. O Deputado Padre Pedro Vidigal (PSD
de Minas Gerais), em discurso cujo traço marcante foi a rudeza de seus termos, acusou
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mesmo frontalmente o Presidente João Goulart de dispor do PSD a seu talante, a ponto de
desmarcar suas reuniões previamente convocadas, como aconteceu com a que se deveria
realizar hoje.
Assim relatou este episódio: 'Jango é quem marca e desmarca as reuniões do PSD, con-
forme lhe apraz, pois sabe que a direção nacional e as lideranças do partido em ambas as
Casas do Congresso não sabem viver longe dele. E, dóceis, se submetem ao seu cabresto.
A reunião de hoje estava realmente marcada para ontem. Mas ficou para hoje, porque os
maiorais do PSD precisavam de, antes, conversar com Jango e receber-lhe as ordens.
Mas acontece que Jango, não dando importância alguma aos homens que dirigem o PSD,
preferiu ficar no Rio de Janeiro, onde aguarda o Governador de Minas Gerais, nosso
adversário político, para ter com ele uma conversa muito mais interessante que a que
teria com os chefes pessedistas.'

Loucura política

Adiante, chamou o Padre Vidigal a atenção dos dirigentes do PSD para o 'tremendo ridí-
culo 'a que o Presidente João Goulart os expõe diante da opinião pública. 'Isto faz parte
de um esquema de desmoralização cada vez maior do PSD'—frisou. Acrescentando:

'Prestigiar Jango é, na verdade, desservir o Brasil. É contribuir para que a Nação caminhe
depressa para uma situação realmente tenebrosa. O homem dá a impressão de que gosta de
andar no escuro. No governo, seu trânsito predileto é por entre nuvens negras e núncias de
borrascas, de tempestades. Por isso é que considero verdadeiro ato de loucura política o que
está sendo praticado pela direção nacional e pela liderança do PSD no Congresso. Esque-
cem-se ambas de que ofim principal da política consiste em promover o bem-comum, em
trabalhar para afelicidade do povo. Procedendo como estão procedendo, aprovando e aplau-
dindo todos os atos de Jango, não desejam promover o bem comum. Podem estar desejando
é a promoção do bem particular, colaborando para a infelicidade da Pátria.'

Traçou o orador, em seguida, o perfil político do Sr João Goulart, dizendo:

'Jango não engana a quem quer que seja. Os que se enganam com ele é porque gostam de
enganar-se. Ele sempre foi e haverá de ser Jango. Antes de tudo e acima de tudo, é o
estancieiro que sabe lidar com mansas e dóceis cabeças de gado (gado humano, também),
ora levando-as para o curral onde boa salitração é feita, ora preparando-as para o sacri-
fício cruel e para o corte impiedoso. E o mau político que se compraz em preparar crises,
uma em seguida à outra, para somente, numa demonstração de gosto esquisito, assustar o
bom povo brasileiro e retardar o nosso desenvolvimento econômico. Quanto a este parti-
cular têm provado, à saciedade, que o Marechal Denys e os outros Ministros militares
tinham razão quando, em agosto de 61, previam e anunciavam que ele, à frente do Poder
Executivo, seria um desastre, um caso de calamidade pública. E o astuto que fala pouco e
de nada se fia, desconfiando de todos, tendo a todos por embusteiros e velhacos feitos à
sua imagem e semelhança e, por isso, a todos oculta as suas intenções.'

Para demonstrar o grau extremo a que chega a submissão do PSD aos desejos do Presi-
dente Goulart, enumerou o Padre Vidigal, um a um, os benefícios políticos com que o
partido já cumulou o Chefe da Nação, desde a sua eleição para a vice-presidência até 'a
garantia da violação da Constituição (o ato adicional já estava a ela incorporado), an-
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tecipando a data do plebiscito que se realizou a 6 de janeiro deste ano, quando deveria
realizar-se no fim do primeiro semestre de 1965'. E prosseguiu:

'Sempre submisso aos caprichos de Jango, o PSD procura adivinhar todos os seus desejos
para realizá-los antes mesmo de eles serem manifestados, para satisfazê-los com uma
censurável sofreguidão que até parece volúpia de servos, antes de eles serem expressos.
Se Jango quer colocar um favorito ou um amigo privado no Supremo Tribunal Federal, é
o PSD que, ardorosamente, se movimenta no sentido de essa colocação ser efetivada com
urgência urgentíssima, mesmo o privado sendo um cidadão de notória tendência para o
comunismo chinês, que é muito pior que o russo. Essa ânsia de reformar a Constituição
para ser feita uma reforma agrária que atenta contra o direito de propriedade e que é
conforme ofigurino comunista e a pressa de votar a decretação do estado de sítio provam
a vocação servil dos homens que, conquanto ainda na direção e na liderança do PSD, já
não sabem representar o pensamento ou os sentimentos dos pessedistas que, por este
Brasil adentro, em suas lutas, têm feito tudo ao seu alcance para maior pre stígio da nossa
legenda.'
Qualificando como 'traidores do partido' os que se submetem, servilmente, à vontade do
presidente, salientou o orador que 'todas as vezes em que se fala de reforma ministerial,
osfamigerados 'donos 'do PSD se curvam e, quase que se ajoelham diante do todo-pode-
roso Goulart, aguardando convites para Ministros e esperando mesmo as migalhas que
caem da mesa do grão-senhor'. Citou os Ministérios da Agricultura, da Educação, da
Viação e das Minas e Energia como os que estão sempre na alça de mira de alguns
pessedistas, 'que se tornam muito janguistas em ocasiões como esta de agora'.
Divertida e muito gozada - disse a seguir - a maneira com que, assumindo ares
conselheirais, eles recomendam 'prudência 'aos correligionários deputados e senadores,
tecendo ridículas considerações em torno da grave e péssima situação em que o Brasil se
encontra e que eles ajudaram a preparar com as suas omissões e as suas lisonjas ao chefe
do Poder Executivo, visando assim continuar nas boas graças do Presidente. E pedem
adiamento e mais outro adiamento para a reunião das bancadas que o Partido tem nas
duas Casas do Congresso Nacional. Dessa maneira agindo, dão tempo a Jango para que
ele ponha em prática aqueles indecorosos processos de sedução: almoços, nomeações,
etc., com os quais consegue adesões em certas áreas pessedistas.
Como eles ignoram a reprovação que as Sagradas Escrituras fazem pesar sobre a prudên-
cia de certos prudentes: 'Et prudentiam prudentium reprobabo', conforme se lê na primei-
ra epístola de São Paulo aos coríntios! Essa 'prudência 'lhes tem sido muito valiosa, mas,
em compensação, tem sido muito nociva ao PSD e ao Brasil. Graças a ela, eles são guin-
dados a altas posições no Poder Executivo. E, quando lá chegam, ficam a serviço do
Presidente e de sua vaidade pessoal.
Não buscam a promoção do bem comum nem defendem o interesse do partido. Procuram,
sim, mas é a própria promoção'.
Na conclusão de seu discurso, clamou o Padre Vidigal para que o PSD, pelos motivos
expostos, mantenha uma posição de independência diante do Presidente da República, só
o apoiando naquelas iniciativas relacionadas com a promoção do bem comum durável.

'Pelo que se verifica'— arrematou - 'ele (Goulart) não se dedica ao trabalho em favor de
todos os brasileiros. Parece-nos que ele é opresidente do CGT do PUA e dapelegada que
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infesta e domina a Previdência Social. Sem que trabalho algum lhe pareça custoso e
nenhum perigo o esmoreça, ele deveria interessar-se mais pela defesa e garantia do regi-
me. Com o seu poder de conter os pródromos da desordem e os germes da dissolução, ele
deveria cuidar mais de salvaguardar a Constituição, para o bem de todos. E, não cedendo
uma polegada sequer de terreno aos adversários da lei, aos que procuram perturbar a
ordem, ele não deveria nomear certos agentes do comunismo para a direção de postos-
chave na administração da coisa pública.'

*

6. No Estudo de Minas do dia 25 de janeiro de 1964, lia-se:

O PSD DEVE APOIAR JANGO APENAS NAS INICIATIVAS DE INTERESSEPÚBLICO.

O Padre Pedro Vidigal, um dos líderes da resistência pessedista e tenaz combatente em
favor do regime democrático, concedeu-nos ontem a seguinte entrevista:

'Continuamos desejando viver naquela zona do mundo livre, que não quer ser absorvida
pela escuridão do mundo escravo. Por isso, é que lutamos contra todos esses homens que,
no Poder Executivo da República, permitem que os comunistas participem do governo e
possam assumir, brevemente, o comando desta Nação, como se acham no comando da
Hungria, de Cuba e de outros países satélites da Rússia Soviética.
Muitos cousas os comunistas já estão fazendo no Brasil: demitir ministros de Estado,
nomear diretores para a Petrobrás, dirigir a Sudene e as Refinarias da Petrobrás, domi-
nar sindicatos, paralisar nossos portos e nossa Rede Ferroviaria, impor seus caprichos
ao Presidente da República, levar a desordem à zona rural, queimando canaviais, assal-
tando fazendas e matando os seus proprietários e administradores no Nordeste, organizar
congressos visando à comunização de nosso povo e cantar o hino da Internacional Comu-
nista em reuniões assistidas por representantes do Executivo Federal. E tudo esto aconte-
ce, sem qualquer protesto da direção do PSD ou dos tais Ministros pessedistas (mais
janguistas do que pessedistas), certamente de acordo com essa guerra revolucionária em
curso no País ejá na sua terceira etapa, dirigida por comunistas, conforme denúncia do
Deputado Bilac Pinto, que merece ser levado a sério por todos os brasileiros.'

A cúpula pessedista

'Lutamos também, de um modo particular, contra esses tubarões do PSD - prosseguiu o
Padre Pedro Vidigal - que se julgam donos do Partido e que vivem à custa das sardinhas
(os milhões de eleitores que, por este Brasil adentro, vêm sustentando a nossa legenda
com todos os seus sacrifícios e com seu valioso apoio, nas urnas) contra esses 'chefes
pessedistas' que cresceram e subiram às mais altas posições, amontados nas contas dos
nossos esquecidos correligionários, somente lembrados às vésperas das eleições. E por-
que assim cresceram e subiram, metem-se a falar em nome do PSD como se nós
avalizássemos as letras de câmbio e as declarações que assinam, os compromissos que
assumem e as tolices que fazem, tudo para maior satisfação do Sr João Goulart.
Quando eles se obstinam em atrelar o nosso Partido a Jango, é porque tiram real proveito
para cada um e para os seus familiares e os seus domésticos.
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As desapropriações

Dir-se-ia que o PSD está sendo traído e até vendido por quase todos os seus dirigentes a
esse comprador de tudo e que desapropria tudo, sendo eles incapazes de uma atitude
enérgica perante o criador de ovelhas acostumado a pastoreá-las e a tocá-las para o
curral, perante o estancieiro de Uruaçu, ao grande senhor de terras em Jacarepaguá e em
Santa Catarina, ao superlatfundiário de Mato Grosso, cujas propriedades territoriais
(que nunca serão desapropriadas, e coitado de quem pensar nisso) fariam inveja a Ale-
xandre Magno, a César e a Carlos V em cujo império o sol nunca se escondia.'

O Partido perde terreno

Prosseguindo em suas declarações, frisou o deputado Padre Vidigal:

'O PSD vai mal. Vai muito mal. E a grande culpada por esse pessimo estado de saúde
política do PSD é a sua direção partidária, que não está sabendo nem querendo promover
o bem comum e que está colocando seus interesses acima, muito acima do supremo inte-
resse nacional. Por causa do péssimo procedimento dessa direção partidária, que é a
mesma de muitos anos atrás, o PSD se enfraquece cada vez mais no Brasil inteiro. Quan-
do, pela primeira vez, Juscelino foi candidato a Presidência da República, o PSD tinha 12
governadores. E agora, somente possui 5, sendo que o do Rio Grande do Sulfoi eleito com
o apoio de outros partidos.
Por causa desse reprovável procedimento da direção do nosso Partido é que se registra
uma notória independência entre os nossos eleitores, que estão votando como querem e
em candidatos merecedores dos seus votos, ainda que de outros Partidos. Foi o que acon-
teceu em Minas Gerais, nas últimas eleições para Presidente da República e para Gover-
nador do Estado.
Lott foi derrotado, principalmente nos municípios que são bases eleitorais de certos 'soi-
disants' donos do P5D: Pará de Minas, Barbacena, São João del-Rei, Inhapim, Rio Pomn-
ba etc. O mesmo aconteceu com o candidato pessedista a Governador do Estado, também
candidato do PTB e do PR, partidos que participavam do governo de Minas, cujo chefe
sempre prestigiou nossos maiores adversários políticos, tornando-se, assim, um dos co-
veiros do PSD, que, antes, havia conseguido eleger 300 prefeitos em 485 municípios que o
Estado possuía, naquela ocasião.
Esse candidato pessedista foi derrotado nas urnas de 423 municípios, pelo candidato de
uma UDNfraquíssima, que apenas conseguira eleger 80 prefeitos e que contava somente
com 11 deputados em uma Assembléia Legislativa de 74 representantes do povo mineiro.
Continuando assim, muito mal dirigido e muito mal orientado, o PSD caminha para ou-
tras desmoralizadoras derrotas, causadas por aqueles que continuam fazendo dele um
caudatário de Goulart, contrariando profundamente as nossas bases eleitorais. Acredito
que o meu partido crescerá muito, eleitora/mente, se deixar de prestigiar Jango, como
vem fazendo até agora, a torto e a direito. Limitando-se a apoiá-lo naquelas raríssimas
iniciativas que objetivarem a felicidade do povo ou o progresso da Nação, o PSD terá
cumprido seu grande dever político. Contar com a colaboração de Jango para a vitória
de Juscelino-65 parece-nos uma asneira inqualificável.
O apoio de Jango comprometerá qualquer bom candidato, visto que constitui uma péssima
carta de recomendação para qualquer candidatura. O juscelinismno de Jango não é sincero.
E para enganar os bobos que ainda confiam nele. Esse juscelinismo é filho do medo que
Jango tem da vitória de Lacerda, que, se for eleito Presidente, irá fazei; nesta República,
uma limpeza muito maior do que aquela que Hércules fez na estrebaria de Augias.
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Visto do outro ângulo, esse juscelinismo éfllho do interesse, pois está baseado na entrega
da Petrobrás e da Sudene, da Rede Ferroviária Federal e da Previdência Social, de todo o
Ministério do Trabalho a esses comunistas e a essa pele gada e aos 'nacionalistas'
cubanófilos do PTB que, assim, sozinho, poderá chegar à Presidência da República, em
1970, para maior intranqüilidade do povo e para desgraça do Brasil.'

Apoio que compromete

Disse o Deputado Padre Pedro Vidigal:

'Sem querer a direção do PSD tem sido cúmplice de todas essas greves e badernas registradas
durante o governo de Jango, que chegou à posição em que ainda se acha, graças aos votos
dos pessedistas, principalmente dos mineiros.
Apesar de tudo que tem acontecido nesse infeliz Brasil, a direção do PSD continua com a
sua incondicional solidariedade e com o seu permanente apoio a Jango. Não o contraria.
Não lhe chama a atenção para os erros que ele tem cometido, um após outro. Não toma
qualquer atitude contra essas crises que se sucedem, dia a dia.
Essa ausência de patriotismo está transformando o PSD em serviçal do Presidente na
elaboração de fórmulas para a Constituição ser reformada, a fim de as propriedades
privadas ficarem expostas aos assaltos de indivíduos que não querem reforma agrária
alguma, aos assaltos desses agitadores demagogos que, em proveito próprio, vivem ex-
plorando os porões da alma popular e preparando grupos de guerrilheiros para o estabe-
lecimento de um governo comunista no Brasil.
Amolecida com as perspectivas de mais uma reforma ministerial capaz de despertar am-
bições entre seus componentes, a direção do PSD continuará fiel a Jango e infiel às nos-
sas bases eleitorais. Como é doloroso proclamá-lo. O PSD adotou a tática do lutador que
escapole e se retira, enquanto o adversário se apodera do campo, instala o seu acampa-
mento e prepara-se para novas investidas vitoriosas. Esses adversário é o comunismo.
Não será perdendo sempre que um partido político logrará impor confiança aos seus solda-
dos. E o PSD não tem feito outra cousa senão perder'— concluiu o parlamentar pessedista.

*

7. A Gazeta, de São Paulo, no dia 29 do mesmo mês, salientou:

0 QUE CONSEGUEM 05 COMUNISTAS

'Muitas coisas os comunistas já estão fazendo no Brasil': demitir ministros de Estado;
nomear diretores para a Petrobrás; dirigir a Sudene; dominar sindicatos; paralisar por-
tos e redes ferroviárias; impor seus caprichos ao Presidente da República; levar a desor-
dem à zona rural, queimando canaviais, assaltando fazendas e matando seus proprietári-
os e administradores, no Nordeste; organizar congressos visando à comuniza ção do nos-
so País; cantar o hino comunista, em reuniões assistidas por representantes do Executivo
Federal,'— salientou-o o deputado Padre Pedro Vidigal e a verdade é que sua lista não se
apresenta completa. Só exemplficativa, são de a ela acrescentar-se muitas e muitas ou-
tras coisas. Por exemplo, que, com o Sr. Leonel Brizzolla à frente, podem os agentes
moscovitas conspirai; em larga escala, no Rio Grande do Sul, com ramificações Brasil em
fora. Outrossim, que, no Recife, implantaram clima de tamanha intranqüilidade que, tes-
temunham parlamentares, muitos receiam sair à noite (do Secretário de Segurança de
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Pernambuco, Cel. Humberto Freire de Andrade, no inquérito policial militar há algum
tempo realizado em Salvador, Bahia, existe uma confissão de 'entusiasmo pelo comunis-
mo e pelas coisas da Rússia', desde 'quando ainda muito jovem e aluno do Colégio Mili-
tar'). Mais, que conseguiram que as desordens e morticínios na zona rural, sob o coman-
do das 'ligas' do fidelista Julião, imperem não só em todo o Nordeste e sim igualmente
noutros Estados. Também, que lograram que um governador, o Sr Seixas Dória, de Sergipe,
declarasse, num congresso bolchevista em Pernambuco, que não toma qualquer medida
contra invasores de terras - e prefere dar-lhes meios de plantarem 'suas 'lavouras. Ainda,
que os 'peçonhentos serpentários dos inimigos da Democracia', como o CGT o PUA, a
UNE e similares, façam desencadear uma greve ilegal em serviços essenciais, imponham
a agitação na Guanabara - e tenham, em tudo, o apoio e as blandícias de autoridades
federais. Mesmo, que, por vários meios e modos, abertamente se processe a sovietização
do ensino - a pretexto de alfabetização se faça politização subversiva do regime - com
verbas e aplausos do Ministério da Educação. Inclusive que, de público, alto e bom som,
numa das emissoras de televisão desta nossa Paulicéia, o Sr Luiz Carlos Prestes fale em
revolução, diga que o Sr. Leonel Brizzolla 'têm condições 'para ser seu chefe, ajunte que
'o próprio Presidente Goulart poderia chefiá-la - e fique por isso mesmo, o silêncio a
autorizar as palavras do dirigente do PCB'. Muitas e muitíssimas outras coisas têm al-
cançado os soviéticos - numerosos deles em postos-chave de nossa administração.
Observou o parlamentar mineiro que 'tudo isso acontece sem qualquer protesto do PSD '-
nem 'dos tais ministros pessedistas, certamente de acordo com essa guerra revolucionária
em curso no País'. Mas não é somente o PSD que não protesta, como devia, diante dos atos
e fatos que nos levam pelos caminhos de Moscou. Outros partidos há que permanecem na
mesma atitude - até porque muitos de seus líderes querem conservar os 'pratos', com que os
aquinhoa quem ocupa indignamente o poder supremo, na Presidência da República. Regis-
tre-se que ainda nem se sabe das respostas de alguns ao apêlo dos que, em São Paulo,
formaram ao redor do Governador e outros líderes democráticos, na defesa da Democra-
cia. Outrossim, nalgumas áreas, não se quis falar na proposta do PL, para constituição dum
Conselho Permanente dos Presidentes de Partidos - destinado a intervir toda vez que neces-
sária a ação coletiva dessas agremiações. E faz-se indispensável e urgente a mobilização
dos verdadeiros democratas - ante a onda vermelha que avassaladoramente nos ameaça.
Tudo logo e logo - hoje, visto que, amanhã, poderá ser muito tarde.

8. O Estado Minas, do dia 22 de fevereiro de 1964, publicou:

PADRE VIDIGAL ACONSELHA O PSD A ROMPER COM GOULART

Partido majoritário está conivente com a desordem

Numa censura frontal à alta direção do PSD, o Deputado Padre Vidigal aconselhou o seu
Partido a deixar de prestigiar o Presidente da República.

O Padre Vidigal declarou então:

'Continuamos desejando viver naquela zona do mundo livre que não quer ser absorvida
pela escuridão do mundo escravo. Por isso é que não cessamos de lutar contra todos esses
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homens que, no Poder Executivo da República, permitem que os comunistas participem
do governo e possam assumir, brevemente, o comando desta Nação, como se acham no
comando da Hungria, de Cuba e de outros países satélites da Rússia Soviética.
Muitas coisas os comunistas já estão fazendo no Brasil: demitir Ministros de Estado;
nomear 'ratos mascarados de nacionalistas 'para diretores da Petrobrás; dirigir a Sudene
e as refinarias de petróleo nas quais fundam vários sovietes, sendo o mais ativo deles o
soviete de Mataripe; dominar sindicatos e paralisar nossos portos e nossa rede ferroviá-
ria; impor seus caprichos ao Presidente da República, com quem conversam, olhando-o
de cima para baixo; levar a desordem à zona rural, queimando canaviais, assaltando
fazendas e matando seus proprietários e administradores; organizar congressos visando
à rápida comuniza ção do nosso povo; cantar o hino internacional comunista em reuniões
assistidas e até presididas por representantes do Executivo Federal.
E tudo isso acontece com a concordância ou a conivência da direção do PSD, que não
têm sequer uma palavra de censura ou de advertência relativamente a essa guerra revolu-
cionária em curso no País ejá na sua terceira etapa, dirigida pelos comunistas."

O fazendeiro de Uruaçu

'Dir-se-ia '- continuou o Sr Vidigal - 'que o PSD está sendo vendido a esse comprador de
tudo e que desapropria tudo, sendo os seus dirigentes incapazes de uma atitude enérgica
perante o criador de ovelhas acostumado a pastoreá-las e a tocá-las para o curral; pe-
rante o estancieiro de São Borja, o fazendeiro de Uruaçu, que têm um campo de pouso de
aviões em sua fazenda, ao grande senhor de terras em Jacarepaguá e Santa Catarina, ao
superlatifundiário de Mato Grosso, cujas propriedades territoriais (que nunca serão de-
sapropriadas e coitado de quem pensar nisso) fariam inveja a Alexandre Magno, a César
e a Carlos V, em cujo império o sol nunca se escondia.'

*

O PSD vai mal

Neste ponto, o parlamentar mineiro ressaltou:

'Porque se tornou lacaio de Goulart, oPSD vai mal, vai muito mal. A sua direção não está
sabendo nem querendo promover o bem-comum. Sabe e está promovendo é a felicidade e
a alegria de João Goulart, colocando os seus interesses acima, muito acima, do supremo
interesse nacional.
Por causa do péssimo procedimento dessa direção partidária, que é a mesma de muitos
anos atrás, o PSD se enfraquece cada vez mais, no Brasil inteiro. E talvez, as próximas
eleições irão provar que ele já se acha em estado de anemia profunda.'
'Apesar de tudo o que tem acontecido neste infeliz Brasil, apesar desse mar de lama que
suja tanto o nome de nossa Pátria, a direção do PSD, sempre contrariando nossas
bases eleitorais, continua com sua incondicional solidariedade e com seu permanente
apoio a Jango.
Não o contraria, não lhe chama a atenção para os erros que ele tem cometido e vem
cometendo, um após outro. Não toma qualquer atitude contra essas crises que ele tem
criado e que se sucedem, dia a dia. E, agora, se dispõe a apoiá-lo na campanha pela volta
do Partido Comunista à legalidade.
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Essa ausência de patriotismo está transformando o PSD em serviçal do Presidente da
República, na elaboração de fórmulas para a Constituição ser reformada, a fim de as
propriedades privadas ficarem expostas aos assaltos de indivíduos que não querem refor-
ma alguma, mas procuram seduzi,; no momento, os lavradores, para depois, transformá-
los em escravos, como aconteceu na Rússia e como fizeram Fidel Castro e Mao Tsé-Tung;
aos assaltos desses agitadores demagogos que, em proveito próprio, vivem explorando os
porões da alma popular e preparando grupos de guerrilhas para o estabelecimento de um
governo comunista no Brasil'- conclui o parlamentar pessedista.

*

A propósito dessa notícia, o Correio de Minas, do dia 23 de fevereiro de 1964, noticiou na
página 3 de seu primeiro caderno:

VIDIGAL REPERCUTE MAL

Não foram bem recebidas no PSD mineiro as últimas declarações do Padre Vidigal em
Brasilia, de um colorido intensamente agressivo com relação ao Presidente da República.
A opinião predominante é de que todos os setores do pessedismo de Minas deveriam estar
mobilizados para eliminar os traços de divergência e má vontade que vem marcando as
relações entre PSD e PTB, no sentido de recuperação da velha aliança partidária e con-
seqüente fortalecimento do esquema presidencial do Sr Juscelino Kubitschek.
Além disso, sobre o sentido geral do discurso do Padre Vidigal, elementos mais pondera-
dos do PSD não consideram oportuno o desvinculamento do partido do bloco de susten-
tação do Sr João Goulart, agravando as dificuldades políticas do presidente e criando um
pretexto para que ele se incline pela solução radical do golpe. Assim, as inquietações do
PSD mineiro com relação a campanha antigovernista do Padre Vidigal desdobram-se em
duas frentes: uma diretamente ligada à candidatura Juscelino e outra relativa à sobrevi-
vência das instituições e do regime, ameaçado no momento em que o PSD abandonasse o
presidente oscilando ao sabor de pressões de massa e sindical.

Capítulo 27

A VISITA DO MARECHAL TITO AO BRASIL

Em 1963, o Marechal Josip Broz Tito, tirano da Iugoslávia e verdugo dos cristãos, veio
visitar o Brasil, atendendo o convite que lhe havia sido feito pelo Presidente Jânio Quadros em
1961. Quem o recebeu e lhe prestou as mais imerecidas homenagens foi o Presidente João Goulart.

Ninguém sabia, ao certo, quais eram os motivos de tão indesejada visita que lhe iria ofere-
cer a oportunidade para observar como a nossa Pátria estava sendo mal governada e conduzida por
maus caminhos a fim de atingir aquela cubanização planejada pelos comunistas instalados nos três
Poderes da República.

Imerecidas homenagens, repito, porque o visitante poderia imaginá-las extensivas aos as-
sassinatos que ele praticou, aos atentados contra a liberdade que ele organizou e realizou com
requintes de maldades, à perseguição sem tréguas que ele sempre moveu e continua movendo
contra a Igreja Católica, Mãe Espiritual do povo brasileiro, Mãe e Mestra de todas as nações: Mater
et Magistra gentium.

Talvez, o mais honorífico título que o recomendava e o habilitava para receber os cordiais
aplausos e as sinceras homenagens dos seus admiradores que, ansiosamente, esperavam a progra-
mada visita já marcada para este mês de setembro, fosse o de famigerado perseguidor da Religião
fundada por Jesus Cristo.

Como é do seu conhecimento, prezado leitor, a perseguição é a justiça agrilhoada. E é a
suspensão de todas as leis humanas para dar lugar à mais brutal de todas as ilegalidades.

A perseguição é uma explosão de irracionalidade, um fenômeno de estupidez. Ela só é
possível onde a política se torna furiosamente estúpida.

O perseguidor é um tirano que não quer um povo. Quer um rebanho.
Antes de extinguir o homem fisicamente, o perseguidor procura assassiná-lo moralmente,

sufocando-lhe a consciência, demolindo-lhe o caráter, corrompendo-lhe a alma. Realiza um traba-
lho de asfixia.

As obras mais grandiosas dos perseguidores são carnificinas colossais.
Desde Nero, que no ano de 64 matou milhares de cristãos em Roma, até Henrique Tudor,

que imolou à própria paixão 70 mil súditos, desde o Imperador de Aname, Hoang-Nham Tu-Duc,
que concluiu a perseguição da Indochina massacrando 50 mil cristãos, até os comités ateus da
Espanha, que queimaram e crucificaram milhares de eclesiásticos e leigos em poucas semanas, e
até o Marechal Tito, que matou mais de 500 mil croatas, é sempre uma febre canibalesca que arde
nos corpos dos perseguidores.

Perseguidor, o Marechal Tito foi um ladrão. Ladrão dos homens, a quem roubou bens e
reputação. E ladrão de Deus, a Quem pretendeu arrancar as suas criaturas, isto é: obras de suas
Mãos, cobrindo de mártires o chão da pátria aviltada por seu calamitoso e cruel governo.

Contam-se por centenas de milhares as vítimas de sua diabólica política, os católicos que
foram feridos e mortos por serem filhos de Deus, imagens do Pai, Templos do Espírito Santo,
resgate de um Sangue sem preço.

Não podendo fazer cousa alguma contra Deus, os perseguidores descarregam instintiva-
mente o seu ódio contra os representantes dEle, os quais se encontram ao alcance de suas garras.

[1

500	 0 PSD PERDIDO NOS ATALHOS DOS ERROS	 A VISITA DO MARECHAL TITO AO BRASIL



PEDRO MACIEL VIDIGAL	 AÇÃO POLÍTICA

LIDia 2 de setembro de 1963, na Câmara dos Deputados Federais em Brasília, pronunciei
inflamado discurso de que transcrevo estas palavras:

'O perseguidor Marechal Tito realiza o seu programa socialista, pois o seu socialismo é
aquele que o filósofo russo Nicolai Berdiaeff retratou, em uma de suas páginas admirá-
veis, como sendo uma coletividade humana em nome da qual tudo que é humano deve ser
imolado.
O socialismo quer o homem todo inteiro em seu poder, não somente o corpo, mas também
a alma. Atenta contra a profundidade mais íntima e mais misteriosa da alma humana. Ele
quer treinar as almas para a mecânica, discipliná-las a ponto de elas sentirem, noformi-
gueiro humano, o gosto de renunciarem a liberdade de espírito.

Na Iugoslávia, a perseguição religiosa é o pão de cada dia do Marechal Tito. É a sua razão
de ser. E de estar no governo daquela infeliz nação em que o delírio persecutório chegou a tais
extremos que, ali, o que mais se nota é a camaradagem no Anti-Cristo.

Dominado pela fúria satânica da perseguição, Tito não se recomenda à simpatia de nosso
povo. Se vem ao Brasil é para visitar os seus camaradas que, conforme o juízo e as esperanças de Luiz
Carlos Prestes, querem chegar depressa ao poder sem precisar de qualquer movimento revolucioná-
rio. Pois já dominam importantes setores administrativos no governo e têm elementos atuantes na
cúpula das Forças Armadas e no Congresso Nacional. Além disso, estão bem instalados na Presidên-
cia da República em que já dão as castas. Vem visitar, também, todos esses inocentes-úteis que estão
ingenuamente colaborando para a dilatação, na América, do império comunista iniciada em Cuba.

*

Se a intolerância política do Marechal Tito pelo Regime Democrático o tem obrigado a
impedir que o povo do seu país faça a escolha de seus governantes por meio de eleições livres, a sua
intolerância religiosa fez que o Evangelho de Jesus Cristo se tornasse silêncio na Iugoslávia.

O Evangelho é a Verdade. Mas a Verdade sempre pareceu, aos insensatos, um insulto. Eis
a razão por que Cristo foi crucificado, depois de condenado à morte.

A nossa Santa Religião é a Religião da Verdade Crucificada.
Reino da Verdade, a Igreja teria mesmo de ser perseguida por esse Marechal Tito, atordo-

ado com as verdades proclamadas pelo Bispo de Zagreb, o Cardeal Stepinac.
Distinguida pelo carisma do sofrimento, a vida da Igreja é luta arriscada contra inimigos

que usam como armas tudo que lhes cai entre as mãos.
Ela sofre perseguições ali naqueles países em que o comunismo materialista e ateu nos faz

recordar a época em que os Césares ou Kzares reinavam.
Os Césares são sempre os mesmos em todos os tempos. Exigiam dos fiéis a apostasia do

Cristo. Exigiam dos súditos, como prova de lealdade, que calcassem aos pés a Cruz.
Em nossos dias, anticlericais e ateus, os Césares obrigam as crianças e os jovens a blasfe-

mar o Cristo. E sempre Ele quem está em jogo.
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O dia em que a Igreja já não for ou fosse odiada pelos Césares, significaria isso que ela
traíra a sua missão.

A perseguição é uma prova clara da santidade da Igreja. Porque é fiel a Cristo, ela é
crucificada como Cristo, cuja realeza é feita de espinhos e de flagelação.

Uma política atéia e imoral, como a de Tito, considerou sempre Cristo como seu antago-
nista. Por isso, procurou bani-lo da Iugoslávia, depois de em vão tentar matá-lo.

*

Encarcerar inocentes e suprimir as liberdades essenciais, eis uma operação que até ao
sem-vergonha causa vergonha. Tito sabe que a consciência mundial o observa e, por fim, o esmaga.
Não lhe causa vergonha suprimir as liberdades nem remorso aprisionar inocentes, porque bem sabe
que a consciência de alguns chefes de Estado, em certos países do Bloco Ocidental e Cristão, ora o
observa com indiferença, ora com indisfarçável alegria e se dispõe a aplaudi-lo e a condecorá-lo.

Carniceiro que freqüentemente executa as suas carnificinas, marechal Tito tem revelado
que a sua crueldade é apocalipticamente bestial.	 -

Ditador sangüinário, ele não permite a autodeterminação dos iugoslavos. E um dos mais
ferozes inimigos da Democracia.

Algoz da Igreja Católica, ele devastou a Croácia por causa da afirmação heróica da fé
cristã da sua gente.

Contam-se por dezenas de milhares os mártires de cujo sangue estão tintas as mãos do
carrasco e verdugo que virá ao Brasil afrontar e desafiar os brios de nosso povo católico e cristão.
Virá observar como lhe serão apresentadas as armas com que, nos campos de batalha da Europa, os
nossos pracinhas lutaram contra os ditadores e a favor das liberdades de pensamento, de crença e de
cátedra. Virá receber as continências dos soldados e, principalmente, dos oficiais superiores de
nossas Forças Armadas, companheiros daqueles que, em 1935, enquanto dormiam, foram assassi-
nados por comunistas covardes. Então, será o momento oportuno para todos os atuais comunistas,
censurados e severamente advertidos pelas Ordens do Dia dos Ministros do Exército, da Marinha e
da Aeronáutica; para esses comunistas que vivem nas alças de mira de muitos sargentos e tenentes,
capitães e majores, coronéis e generais; será o momento oportuno para os atrevidos comunistas
gritarem bem alto o seu desafio: Agüentem firmes, Gorilas. E agora, Gorilas? Pois é assim que eles
apelidam todos os militares que, bravamente, continuam lutando contra a comunização do Brasil:
Gorilas.

Nero procedia como louco. Décio e Maximino, como fanáticos. Maximiano, como para-
nóico. Henrique VIII era um tarado. O Marechal Tito é a síntese de eles todos.

Eis o homem que será festivamente recebido por João Goulart, pelo Primeiro-Ministro e
pelos comunistas agradecidos ao Presidente da República por motivo do prestígio político com que
ele lhes tem honrado, num flagrante ultraje à memória de Getúlio Vargas, que garantiu ao povo
brasileiro

a luta contra o comunismo será intensificada até alcançar o máximo grau de eficiência. O
Comunismo não conseguirá jamais o direito de cidadania e não tornará o nosso País
teatro das façanhas sinistras verificadas em alguns outros. (Cf. A Nova Política do Brasil,
volume 6, página 340.)

*
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Perseguindo a Igreja Católica, fazendo alarde de negar a existência de Deus, eles O negam
e renegam no momento em que O ferem, aprisionam e O crucificam nas pessoas de seus filhos, de
seus padres e de seus bispos.

*
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E assim terminei o meu discurso:

Homenagear o Marechal Tito será homenagear o comunismo ateu e materialista no que
ele tem de mais repugnante.
Se ele for recebido aqui nesta Casa do Congresso Nacional, recebido será por Deputados
e Senadores que já não sabem mais representar o povo brasileiro nem interpretar seus
mais elevados e nobres sentimentos. E se ele for aqui apaudido, os aplausos que receber
serão como que o eco retardado daquele crucifige, crucifige eum, daquele crucificai-o
que certa vez, uma multidão estulta, enlouquecida, gritou, lá na Cidade de Jerusalém,
contra Jesus Cristo, cuja Imagem preside os nossos trabalhos neste Plenário.
Imaginem, Srs. Deputados: um ditador aplaudido na Casa da Democracia brasileira, pois o
Congresso é  única expressão político-democrática de um povo! Imaginem um perseguidor
da Religião do Cristo ser homenageado nesta sala em que o Crucficado foi entronizado!
Essa anunciada vista do Marechal Tito nos convida a uma séria, agradável e patriótica
meditação. Efaz cada um de nós recordar o que sucedeu, no Brasil, em dias não muito
distantes do dia de hoje.
Certa vez, um Presidente da nossa República convidou um dos perseguidores da Igreja
para visitá-lo e não ao povo brasileiro tão fiel às suas tradições religiosas e democráticas.
Recebeu a visita que somente ele desejou e até solicitou. E condecorou o visitante com a
mais alta condecoração que o Brasil possui, com a mais preciosa insígnia de nossas
Ordens Honorificas, como se lhe premiasse os notáveis méritos de verdugo dos católicos.
Esse visitante era comunista, também. E ajudou a transformar Cuba em cárcere para
sacerdotes e bispos. Colaborou para destruir a Democracia naquela Ilha do Caribe. Cha-
mava-se Che Guevara.
O Presidente da República era Jânio Quadros que, alguns dias depois de condecorar seu
bem-amado visitante, deixava o Poder que, em muito má hora, lhe fora confiado.
Se a História se repete, então que se repita a História para maior respeito de nossos
profundos sentimentos religiosos e democráticos e para maior felicidade de nossa queri-
da Pátria. (Muito bem. Palmas.)

COMENTÁRIOS

No dia 10 de setembro, a  Gazeta (de São Paulo) publicava:

LIBELO

Bem andou o deputado por Minas Gerais, Padre Vidigal, ao profliga, com inusitada vio-
lência, indo mesmo aos extremos em seu terrível libelo, a visita que o ditador Tito fará ao
Brasil. E estranhou S. Exa. que as correntes de acentuada vincula ção esquerdista rece-
bam, em tal oportunidade, o apoio incondicional de nosso governo, que não apenas lhes
agradece o concurso publicitário que estão emprestando à próxima chegada do sangüinário
exterminador de cem mil croatas e outros tantos serviços, como ainda as estimula nessa
atoarda matraqueante com que cercam a vindoura presença de Tito em nossa terra. Com
documentos de validade iniludível, provou o parlamentar das Alterosas que Tito é inimigo
da Igreja Católica, Apostólica e Romana; que Tito, épor igual, inimigo de todas as outras
igrejas, seitas, credos e crenças; que Tito é inimigo do homem, pois não hesita em aniquilá-
lo, em termos de milhares de indivíduos, à simples demonstração ou mesmo tentativa de
demonstração democrática do povo que ele mantém sob o tacão de sua bota sem piedade;
que Tito é uma hiena, é uma fera, é um criminoso absolutamente insensível e até mons-
truoso, tal o requinte de perversidade sádica com que age nas suas trágicas depurações.
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Tudo isso disse, com a voz embargada pela emoção, o deputado mineiro. E não ofez em
tiradas de puro efeito verbal ou oratório, porque - como já ficou esclarecido no parágrafo
anterior —5. Exa. foi à tribuna com impressionante cópia de documentos autênticos, que
bem retratam a dramática situação em que se encontra a pátria iugoslava.
Foi um libelo —e que libelo arrasador! - o do Padre Vidigal, que se reportou ao 'Martirológio
Croata', publicado pelo Dr Ivo Omrcanin, procurador da Sagrada Congregação dos Ri-
tos, em que são lembrados os 384 sacerdotes e religiosos cruelmente sacrificados por um
único crime: afê. Foram 384 elementos humanos, uns crucificados vivos, outros assados
em espeto como gado, outros ainda esquartejados, numa barbárie sem precedente históri-
co. E é o autor de tantos assassinatos que agora vem aí, num insulto à nossa consciência
democrática e à nossa formação cristã.

*

No dia 15, o Correio da Manhã trazia, assinado por Ali Right, este artigo:

TITO VEM AÍ

Afinal, depois de ter recebido em seu país a visita de Kruchev, o Marechal Tito, dirigente
supremo da Iugoslávia, vem ao Brasil, a convite do nosso governo.
Não atino em que possa ser útil para o Brasil a estada, entre nós, desse chefe socialista,
que o deputado Padre Vidigal, em discurso na Câmara, chamou de 'carniceiro, ditador
sanguinário e algoz da Igreja Católica'. Sei, porém, que será recebido em Brasília com
grandes festas e que o Presidente da República, seguindo o exemplo de que fez Jânio
Quadros com 'Che 'Guevara, dará ao visitante a maior condecoração brasileira, isto é, a
Grã-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, recebendo, em troca, a medalha da
Ordem da Estrela Vermelha, que é também a mais importante condecoração iugoslava.
O Marechal viajará cercado de todo conforto e da maior cautela. Cinco médicos o acom-
panham a seu serviço. Com a sua bonita idade de 72 anos, é um homem de aparência
atlética e ainda há poucos dias todos os nossos jornais burgueses publicaram sua foto-
grafia numa dança típica do seu país, em que aparecia também o desajeitado Kruchev.
Na Capital da República serão prestadas homenagens oficiais ao itinerante, o qual, por
sua vez, oferecerá uma recepção riquíssima, no Palácio da Alvorada, ao seu colega João
Goulart, com meio milhar de convidados, presente todo o Corpo Diplomático, menos o
Núncio Apostólico.
O cardápio dessa recepção do chefe do proletariado iugoslavo é variado, dele constando
perdizes, veados, faisões, galinhas-d'angola, caviar, champanha e vinho do seu país.
Nessa ocasião, em meio às iguarias raras, o trabalhista João Goulart receberá a medalha
da Ordem da Estrela Vermelha, malgrado a proibição estabelecida pelos fundadores da
República (Constituição de 1891, art. 72, § 2°).

*

O meu discurso repercutiu até na Europa, conforme se verifica na seguinte notícia que o
Estado de Minas, do dia 22 de setembro, publicou:

COMENTADA EM LISBOA A VISITA DE TITO AO BRASIL

A propósito da celeuma que provocou no Brasil a visita do Marechal Tito, o cronista do
jornal católico monarquista 'A Voz', Pedro Correia Marques, escreveu hoje um editorial,
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que diz: 'O déspota iugoslavo procura situar-se entre Kruchev e Mão Tsé-Tung, visto ser
um dos 'notáveis' caudilhos da ferocidade do mundo atual.'
Acrescenta que Washington não deve gostar muito da propaganda neutralista que o
revisionismo de Belgrado empreende.
Depois de pôr em evidência a atitude assumida pelos bispos brasileiros contra a visita de
Tito e destacar a intervenção, no parlamento, do Padre Vidigal, deputado federal pelo
Estado de Minas Gerais, para censurar asperamente o Presidente João Goulart 'por aco-
lher como amigo a um perseguidor da Igreja', Correia Marques termina escrevendo:

A vitória de 1945 envileceu-se rapidamente, por se tornar cúmplice de muitos e monstru-
osos crimes. E as potências vencedoras rapidamente passaram a se conviver com os mai-
ores criminosos. Assim está fazendo agora o Brasil... O Brasil encontra-se numa crise
econômica esmagadora e numa crise política desorientadora. Os movimentos políticos e
militares contagiam-se reciprocamente de veneno e ódio. Havia, em verdade, necessidade
dessa visita, para exacerbar o espírito de irritação e discórdia'? - pergunta o articulista.

MENSAGENS

O discurso contra a visita do Marechal Tito ao Brasil me fez receber mensagens proceden-
tes de várias cidades de Minas Gerais e de outros Estados de nossa República Federativa.

Permito-me transcrever neste livro algumas para que o prezado leitor tome conhecimento
do que elas disseram:

Deputado Padre Pedro Vidigal
Câmara dos Deputados - Brasília - DE

Te. 35— 18 de setembro de 1963. Momento pisa solo sagrado Pátria Brasileira represen-
tante execrando comunismo internacional quero levar manifestação minha repulsa pesso-
al a tão acabrunhador acontecimento Terra de Santa Cruz. Felicito Vossência oportuno
corajoso brilhante discurso contra indesejável visitante e insensível anfitrião.
Saudações.

a) Murilo Furtado Gomes
Juiz de Direito Rio Piracicaba - MG.

São Paulo, 20 de setembro de 1963
Revmo. Padre,
Cordiais saudações.

Sensibilizados e verdadeiramente emocionados, temos a grata satisfação de vir à presen-
ça de V Revma. para manifesta,; em nome dos Croatas - cerca de um milhão - refugiados
pelos quatro continentes do Mundo Livre, a nossa mais sentida gratidão pela sua valoro-
sa, patriótica e corajosa atitude contra a visita do sangüinário e criminoso déspota comu-
nista, Tito, ao Brasil.
Protestos e atitudes como essa assumida por V Revma. constituem, para nós croatas, sem
dúvida alguma, a mais bela solidariedade que aspiramos. Os verdadeiros democratas e
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cristãos não poderiam calar as vozes quando um tirano aventureiro vem ao Brasil numa
verdadeira afronta aos tradicionais ideais do povo brasileiro.
A existência de pessoas como V Revma. no Brasil impedirá, temos certeza, que o extermí -
nio de mais de quinhentas mil pessoas seja repetido para a implantação do domínio 'ver-
melho'. A Providência Divina não permitirá nova edição do domínio servo-comunista,
como no artificial estado chamado 'Iugoslávia'.
Deus guarde V Revma. por muitos e muitos anos, para nossa garantia e garantia do povo
brasileiro, como reserva moral e patriótica contra as constantes incursões dos opressores
da liberdade e da democracia.
Pedindo a sua bênção, os Croatas radicados no Brasil, firmando-se, reafirmam a sua
confiança no futuro livre do povo brasileiro.
Respeitosamente,

Sociedade Brasil-Croacia.

(Esta carta foi assinada pelo Secretário e pelo Presidente.)

Ponte Nova, 23 de setembro de 1963
Ao prezadíssimo Padre Vidigal,

Agradeço, sensibilizado, a distinção que me conferiu, com o envio, por duas vezes, dos
grandes discursos que o ilustre e bravo Deputado proferiu na Câmara: o primeiro, primo-
roso na forma, exato no fundo, revela o comportamento do falecido Presidente Vargas em
face do comunismo, ao qual o saudoso estadista jamais deu tréguas anulando-lhe as si-
nistras investidas; o segundo, profligando, em termos candentes, reflexo do pensamento
católico do Brasil, a recepção ao comunista Tito, da Iugoslávia.
Seu discurso, oportuno e corajoso, traduz o protesto que todos formulamos de coração, e
de viva voz, quando se apresenta ocasião. Era, contudo, indispensável que uma figura,
como a do nobre Deputado, erguesse o protesto, da Tribuna da Câmara Federal, apontan-
do à Nação os homens públicos que abrem suas portas à tirania vermelha.
Meus parabéns, Padre Pedro. Deus continue abençoando-lhe a inteligência, dando-lhe
forças, em benefício desta Pátria atormentada.
Afetuoso abraço do

a) Mário Clímaco.

Pará de Minas, 21 de outubro de 1963
Revmo. Pe. Pedro Vidigal,
DD. Deputado à Câmara Federal.

Venho hipotecar ao nobre Deputado o meu integral apoio, a minha inteira solidariedade,
pelos seus relevantes serviços, pelas suas palavras luminosas em prol da defesa de nossa
democracia e dos sagrados direitos da Igreja de Cristo.
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No meio do deserto de homens honestos, de tanta miséria moral de nossos dias, sinto-me
consolado em ler os magistrais discursos de V Exa. Revma., apontando ao povo brasileiro
o caminho da felicidade.
Tenho lido e relido muitas vezes os impecáveis discursos de V Exa. Revma. Tenho, diante
dos olhos, o que saiu no 'Estado de Minas' de 19 e bem assim o referente à visita do
Marechal Tito ao Brasil. Ninguém conhece melhor que o nobre Deputado as falhas dos
homens do Governo. Nenhuma criatura sabe interpretar com tanta fidelidade e sabedoria
a alma dos fariseus do Século XX!
No meio do pandemônio político que tanta mágoa traz ao coração da gente brasileira,
ainda alimento a esperança de ver um dia fora das garras dos comunistas esta Pátria
querida, eis que temos a felicidade de contar; entre nossos representantes no parlamento,
alguns heróis como V Exa. Revma., capazes de defender; com coragem e sabedoria, os
nossos eternos direitos.
Hei de orar sempre por sua intenção. E um dever de consciência e de gratidão, porquanto
V Exa. Revma. tem feito bom uso dos tesouros que Deus lhe confiou.
Laudetur Jesus Christus Noster Dominus!
Mui respeitosamente,

A minha reposta a todos é o auxílio do colega meu, é a cooperação do maior dos Deputa-
dos de Minas - o Padre Pedro Vidigal - que precisava se inventar pelo menos meia-dúzia
para segurar esta canoa que se despenhou pela correnteza abaixo.
Pobre Tito - se ele leu ou alguém traduziu para ele o seu belíssimo discurso, garanto-lhe
que a ele faltou até a vontade de pescar lambari.
Por aqui o comentário é o seu discurso - todo mundo quer lê-lo. Eu o li na Igreja, na
estação da missa.
Os exemplares que vieram não chegaram para as encomendas. E o seu prestígio subiu de
uma maneira assustadora. Eu, de lado, fico só gozando os comentários.
O seu discurso é simplesmente sublime e admirável. Vou mandar publicá-lo na folha da
terra e no 'Correio Mineiro', por ser o jornal mais lido no Vale do Rio Doce.
Não vejo mais partidos, de modo que, onde estiver o Pe. Vidigal, ai estará o velho Monsenhor
Rocha, com os mil ou mais eleitores que o honram com sua amizade e com os seus votos.
A sua presença é necessária na Câmara Alta, que precisa de sua palavra eloqüente, da
sua coragem e do seu desassombro. Meia-dúzia do seu quilate poria em polvorosa os
Goulartes et magna cum comitante caterva, e a coisa cantaria de outro modo.

a) Monsenhor Rocha.

a) José Luís de Castro.

São Paulo, 6 de setembro de 1963
Meu caro Pe. Vidigal.

Diante da atrevida iniciativa do Governo Federal, de convidar o carrasco da Iugoslávia
para visitar o Brasil, condecorando-o, resolvi exprimir o meu protesto e o de toda a
Arquidiocese de Diamantina de uma maneira inequívoca. Para este fim publiquei um edi-
tal, cuja cópia lhe estou remetendo junto desta, em vários exemplares.
V Exa. saberá usá-lo e dar a maior repercussão, como o caso exige. Talvez diante disto
outros Senhores Bispos e muitos párocos de outras Dioceses tomem medidas semelhantes.
Aí vão o meu abraço e a minha bênção.
Seu em Nosso Senhor;

a) Geraldo de Proença Sigaud
Arcebispo de Diamantina.

Deputado Padre Pedro Maciel Vidigal
Câmara Deputados, Brasília - DF

Fundador do PSD e ex-Deputado Federal por São Paulo em sua legenda, venho felicitar
eminente correligionário pela desassombrada e patriótica atitude que vem assumindo em
defesa democracia brasileira. A sua indômita atuação na Câmara Federal prestígio do
Partido, hoje vítima influência que lhe deturpam a orientação programática renegam as
suas tradições e desejam atrelá-lo às conveniências de outro partido inteiramente divorci-
ado dos verdadeiros sentimentos da Nação. O seu último discurso condenando visita do
ditador vermelho honra os anais do Parlamento brasileiro e dignifica legenda que teve a
honra de elegê-lo.
Cordiais saudações.

a) José Carlos Pereira de Souza. Ex-Deputado
Federal e Advogado - Avenida Churchil, 60, Rio
de Janeiro.

São João dei-Rei, 29 de outubro de 1963
Prezado Pe. Vidigal
'L.J.C. Salutem, fortitudinem et patientiam. Timorem eorum ne timueris.'

Recebi os 8 exemplares do seu escorra ça-Tito. Ótimo! Dei-os a alguns de seus admirado-
res que gostaram muito das suas franquezas e das suas verdades. O Mons. Tortoriello
recebeu também os 4 exemplares. Quis enviar-lhe um telegrama, mas alguém o dissuadiu,
dizendo que aí o telegrama não chegaria. Ele manda que lhe agradeça.
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Caratinga, ]'de outubro de 1963
Meu caro Vidigal,

O prédio, que é sede do nosso Patronato, obra mais sua do que minha, está ficando no
chão, em cimento armado. Na opinião de varios engenheiros e arquitetos que ali vão ver
a obra, ficam pasmos onde arranjei os meios, calculando eles, em mais de 50 milhões, o
seu custo.
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Caro Pe. Vidigal, nós aqui estamos a seu lado. Protestamos com seus protestos, afirma-
mos com suas afirmações de democracia e condenamos o que amigo condena: o comunis-
mo, a ditadura, a corrupção, o mandonismo, a petulância e a laroeira, onde quer que
isso se encontre, nos palácios ou nas ruas ou nas repartições públicas. Temos confiança
em Deus e esperamos que a verdade, a razão e o bom senso vencerão.
Sem mais, parabéns pela sua corajosa atitude e preces pela sua saúde, lhe envia o amigo
e colega,

a) Mons. José Maria Fernandes.

Santa Cruz do Escalvado, 2 de outubro de 1963
Revmo. Sr Pe. Pedro Vidigal,
'Laudetur Jesus Christus'

Li no 'Lar Católico', de 29 de setembrop.p., o seu candente discurso, proferido na Câma-
ra, a propósito da visita do sangüinário Tito ao nosso caro País. Admirei, com prazer, a
sua coragem, citando nominalmente o atual Presidente da República - que é o represen-
tante de uma minoria de comunistas avançados em nossa querida Pátria!
A luta se faz mais renhida de dia para dia, e me parece que, se não fossem as orações de
tantos milhões de brasileiros, o Brasil já estaria sob os tentáculos do polvo-comunista.
Aceite meus calorosos parabéns pela sua palavra franca eflamejante nesta trágica situação
em que nos encontramos, situação caótica e de dolorosa inversão dos valores espirituais.
Seu colega e servo in C.J.

a) Pe. Raul de Azeredo Coutinho.

Capítulo 28

AJUDANDO A PREPARAR A REVOLUÇÃO

Em Minas Gerais, no primeiro trimestre de 1964, a reforma agrária programada pelo Pre-
sidente João Goulart foi muito combatida. Mais, muito mais do que no ano anterior.

Registrara-se, entre os mineiros, uma decidida vontade de enfrentar o Presidente da Repú-
blica, que desafiara a nossa paciência e a nossa capacidade de suportar as desordens, que ele pro-
movia, e as ameaças com que, em vão, nos procurava amedrontar.

Pesarosos é que assistíamos ao triste espetáculo que era dado pela quase totalidade dos
pessedistas que, no Congresso Nacional, teimavam em apoiar Jango.

Houve até quem dissesse que nos éramos loucos, contrariando um Chefe de Governo que
se revelava com grande e notável prestígio popular e poderia aniquilar-nos de uma hora para outra,
de maneira fulminante.

E erradamente pensando que nos conseguiria impressionar, delirava esquisitamente, afir-
mando que César nunca teve em Roma o poder de que o Presidente dispunha, firmado em dois
dispositivos muito fortes: o militar e o sindical.

Não contínhamos o riso diante dessas balelas e dessas bravatas. E, correndo todos os riscos,
atacávamos a reforma agrária de Jango, assim na imprensa como nas tribunas da Câmara e dos comícios.

No dia 15 de fevereiro de 1964, o Estado de Minas, em sua página 3, publicou:

É PRECISO PENSAR MAIS NO BRASIL E MENOS NO PRESTÍGIO DAS
LEGENDAS PARTIDÁRIAS

Incisivas declarações do Deputado Padre Vuligal

Piranga, 14 de outubro de 1963
Meu caro Padre Pedro.

Recebi seus discursos contra a vinda do Tito. Estupendo! Dei-os a alguns amigos. A Câ-
mara Federal devia ter pelo menos 10 marca Padre Pedro; é marca registrada de verdade.
Agora, a turma deu um baile perfeito no Goulart, hein?
Se eu fosse ele, metia o rabo entre as pernas e ia veranear na Europa. Mas, como dizem os
JOTAS do 'Correio da Manhã', temos que carregar a cruz goulartiana até os idos de 1965.
Vocês não dão um jeito nisto?
Um abraço para o ilustre amigo.
Cordialmente,

a) Pe. Hermenegildo A. Carvalho.

O que está acontecendo em Governador Valadares - disse ao 'Estado de Minas' o Depu-
tado Padre Pedro Vidigal - é a continuação da intranqüilidade na desordem apadrinhada,
no Brasil inteiro, por João Goulart, que não se tem revelado à altura do cargo que lhe foi
confiado por nós, que o julgávamos digno de exercê-lo'.
O Padre Vidigal que ontem retornou a Belo Horizonte e irá hoje participar de uma con-
centração ruralista em Curvelo, continuou:

'Desde que ele chegou à Presidência da República, Jango somente tem sabido fazer isto:
provocar crises, uma depois da outra; fazer explodir e orientar greves, cada qual mais
prejudicial aos interesses do Brasil; colocai na Petrobrás, ratos mascarados de naciona-
listas, conforme a fotográfica expressão do general Albino Silva; prestigiar comunistas
que já estão no Governo com grande soma de poder nas mãos'.

Tipo prejudicial de Reforma

'Agora, procura conquistar o título com que pretende entrar na História, o título de
estimulador de assaltos à propriedade privada, enquanto aumenta o número de suasfa-
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zendas e dos seus latifúndios inacessíveis a qualquer Reforma Agrária, por mais honesta
ou decente que seja.
Tem-se a triste impressão de que o Sr. Goulart está perdendo o juízo. Pois insiste em fazer
aqui uma Reforma Agrária que produziu péssimos resultados em Cuba efoi um fracasso
na Rússia.
A Rússia, apesar do trabalho contínuo de milhões de camponeses escravizados, está com-
prando trigo no Canadá e nos Estados Unidos, pela segunda vez, para sustentar as Víti-
mas de sua famigerada reforma. E Cuba, que era o maior produtor e o maior exportador
de açúcar, do mundo, hoje não tem açúcar para o consumo dos seus habitantes.
A fim de ser servido o cafezinho na Embaixada do Brasil em Havana, faz muito tempo
que, semanalmente, sai, do México, um pacote de 5 quilos de açúcar.
Assim, em Cuba, como na Rússia ou na China, os operários rurais foram enganados,
foram ludibriados.
No Brasil, a Reforma Agrária, que os fidelistas e comunistas apresentaram em termos
patéticos seguidos de ameaças de fogo e sangue, é uma tapeação, é um engodo.
Na verdade, pouco lhes importa que os trabalhadores da terra, no Brasil, sejam os donos
da gleba e que a explorem em proveito próprio. Como adeptos do comunismo, acham que
o destino da terra será tornar-se exclusiva propriedade do Estado.'

Escravidão hedionda

'Fidel Castro, Mão Tsé-Tung e os demais apóstolos das revoluções vermelhas, quando pre-
tenderam obter o apoio dos lavradores, apresentaram-lhes o chamariz da propriedade dos
campos, mas uma vez no podei; confiscaram todas as terra, dos grandes, médios e pequenos
proprietários, instalando o sistema das comunas em que a escravidão do trabalhador é a
mais hedionda de todas as escravidões que já houve no mundo, através dos séculos.
O Presidente da República costuma dizer que o governo não quer tomar a terra de nin-
guém, que não tenciona desnudar um santo para vestir outro, que nada fará para ferir o
direito de propriedade ou colocá-lo em antagonismo com as tradições cristãs do povo
brasileiro. Esse é o canto da sedutora sereia de Uruaçu, mas a realidade está sendo e
continuará a ser bem diversa. Um dia, será tarde, será muito tarde, os poucos homens da
roça, que estão acreditando no Presidente da República, irão arrepender-se de haver
dado confiança a ele.'

O remédio

Goulart, dificilmente será eleito, é que afirmo que ainda há um remédio para todas essas
calamidades de que este atual e calamitoso governo é causa única.
Felizmente, já se forma, de norte a sul, um estado de espírito contra essa gente que traba-
lha para a comuniza ção do Brasil. E o que já sucedeu nas últimas eleições municipais
realizadas no Rio Grande do Sul, em São Paulo e em Pernambuco veio provar que a
maioria do nosso eleitorado está disposta a castigar, nas urnas, essa cambada que deseja
cubanizar a nossa Pátria.'

E no dia 18 do mesmo mês, o mencionado Órgão dos Diários Associados publicou:

MINAS MOBILIZADA PARA A LUTA CONTRA O COMUNISMO

Vibrou na concentração de Curvelo a consciência livre do nosso povo

Curvelo - 17. A população desta cidade acolheu sob calorosos aplausos os líderes de-
mocráticos que aqui compareceram para participar da grande concentração popular
realizada sábado, à noite, no Cine Virgínia, e que foi convocada pelo prefeito do muni-
cípio, Sr. Evaristo de Paula, com a apoio maciço da Câmara dos Vereadores, do clero,
das entidades de classe e da sociedade de Curvelo. A essa concentração, que teve a
duração de quatro horas, acorreram caravanas das Cidades de Sete Lagoas, Pedro
Leopoldo. Cordisburgo, Buenópolis, Paraopeba e Itambacuri, que também aplaudiram
demoradamente as palavras dos líderes presentes, entre os quais os Deputados João
Calmon, José Maria Alkmim, Oscar Correia, Guilherme Machado, Renato Azevedo e
Padre Vidigal. A tônica dos discursos foi um veemente combate ao comunismo e à anun-
ciada reforma agrária pretendida pelo governo federal, através da SUPRA. Todos os 16
oradores criticaram o comportamento do Presidente da República, no que foram ovaci -
onados. Ao instalar os trabalhos, que tiveram início às 21 horas, o Prefeito de Curvelo
disse que a reunião tinha por objetivo formar uma 'trincheira cívica para defender, de
armas em punho, se necessário foi; não apenas a propriedade privada, mas a liberdade
e a própria família brasileira, que estão igualmente ameaçadas nesta hora difícil por
que atravessa o país.'
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'Somente há um remédio para todas essas calamidades que estão pesando sobre a nossa
Pátria.
Todos os democratas sinceros deverão unir-se, nas próximas eleições, esquecendo-se de
suas divergências partidárias e lembrando-se de seus grandes deveres para com a Pátria.
Ou mudamos a nossa maneira de fazer política, pensando mais no Brasil e menos no
prestígio de nossas legendas, ou desgraçaremos o futuro da nossa Pátria.
Os Partidos políticos pouca ou nenhuma influência terão nas próximas eleições presiden-
ciais ou governamentais, que serão presididas pela ideologia.'

Castigo nas urnas

'Porque acredito firmemente que um candidato que for apoiado por comunista ou pelas
esquerdas (o que vem a ser a mesma cousa), por essa pelegada desordeira ou por João

AJUDANDO A PREPARAR A REVOLUÇÃO

Após referir-se aos pronunciamentos feitos pelos Deputados João Calmon e José Maria
Alkimim, o repórter salientou:

Também o discurso do Deputado Padre Vidigal foi recebido com aplausos: 'Aqueles que
querem comunizar o Brasil estão empenhados, tão-somente, em intra qüilizar a família
brasileira', disse, para em seguida criticar a política externa do Sr João Goulart, 'que se
inclina cada vez mais para a Rússia'. Falando sobre a reforma agrária, acrescentou que
o Congresso não permitirá uma reforma de acordo com afigurino russo, como é de desejo
da SUPRA e do latifundiário João Goulart. Ao rematar suas palavras, ponderou: 'Armai-
vos uns aos outros, pois somente assim estaremos, nós os democratas, em condições de
rechaçar os ataques à propriedade e os comunistas da SUPRA.'

*
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No dia 9 de fevereiro de 1964, o Exmo. Sr. D. Oscar de Oliveira, digníssimo Arcebispo de
Mariana, publicou uma interessantíssima e oportuna Carta Pastoral sobre Comunismo, Religião e
Pátria.

Referindo-se a ela, escreveu o Jornalista e Professor Alberto Deodato, na página 3 do
Estado de Minas, do dia 15 de fevereiro de 1964, o seguinte:

UM GRANDE BISPO DE MINAS

Grande pastor; esse Dom Oscar; arcebispo de Mariana! Tenho em mãos a sua pastoral, de
fevereiro corrente, dirigida ao clero diocesano, às associações religiosas e aosfiéis. Intitula-
se 'Comunismo, Religião e Pátria'. Não poderá haver, no Brasil, bispo de maior autorida-
de intelectual e moral. E dos homens mais cultos deste País. A sua obra publicada não
ilustra, apenas, as bibliotecas religiosas, mas as de todos que se interessam pelo saber
Lendo-se esse documento, bravo e oportuno, culto e claro, a fé na Igreja e na Pátria se
renova. A Igreja continua de pé. Eterna. O que está acontecendo há de passar; Os 'inocen-
tes úteis' voltarão à razão. Os intencionais tirarão a batina e virão para a arena própria,
com as encarnadas vestes do credo, vermelho, sem os despistamentos que lhes dão certo
respeito, com que conseguem enganar os rústicos e tementes. Ninguém melhor compreen-
deu o momento que esse grande doutor de Mariana. Todos os brasileiros devem lê-lo.
Sacerdotes e leigos. Principalmente os que estão com afê a morrer E mais do que todos,
os que, diante do mundo angustiado, sentem, sinceramente, o drama da dúvida, a tragé -
dia da opção. Os que não encontram na inteligência e no coração a solução dos graves
problemas sociais contemporâneos. Os que vivem desesperadamente. Os que estão a lar-
gar os olhos do Céu e tirar as mãos de Deus. Os que estão sentindo, na carne e no espíri-
to, o vazio. A solidão no meio do tumulto como se lhe houvessem arrancado todas as
raízes do passado, da tradição, da família. E têm a sensação de flutuar no vácuo. Para
todos esses, a pastoral de Dom Oscar Este trecho lapidar:

A ousadia comunista chega a vestir alguns de seus lobos com vestes de ovelhas afim de,
despercebidos como tais, penetrar em ambientes cristãos, fingir-se cristãos e receber sa-
cramentos. E tais indivíduos exaltam hipócritamente a Igreja, a qual, em vão, se esforçam
para destruí-la.'

Essa advertência: 'Alardeiam os comunistas o culto da Liberdade e da Democracia, mas,
para os que, sinceramente, se opõem às suas idéias, eles repisam as mesmas fórmulas os
mesmos 'slogans' de 'reacionários', 'entreguistas' e 'gorilas'.
Analisa, por fim, o bispo ilustre, a célebre encíclica 'Ad Petri Cathedram'. de João XXIII.
Denuncia a contrafação comunista da 'Mater et Magistra e da Pecem in Terris', publicada
aos pedaços, pelos vermelhos, com interpretação própria. Estuda, com profundeza, todos
os tópicos do grande Papa.
E, depois da leitura de tudo o que está escrito, a esperança renasce."

E3

A respeito da mencionada Carta Pastoral, pronunciei um discurso na Câmara dos Deputa-
dos, o qual mereceu elogiosas referências dos mais importantes órgãos da imprensa brasileira, em
cujas colunas foram transcritos diversos trechos.
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Em O Jornal do Rio de Janeiro, dia 21 de março de 1964, lia-se:

PE. PEDRO VIDIGAL DEFENDE LINHA DE AÇÃO DA IGREJA ANTE
O AVANÇO DO COMUNISMO

'Os processos que estão sendo usados no Brasil, em termos de invasão de terras e implanta-
ção da desordem no meio rural, são os mesmos já utilizados em outros países, que hoje
giram na órbita de Moscou', assinalou o Deputado padre Vidigal, em discurso na Câmara
Federal, no qual fez uma análise, em profundidade, do problema da infiltração comunista
no País.
Afirmando que 'jamais poderá a Igreja transigir com o comunismo, que rouba ao homem
sua dignidade e lhe nega a liberdade', aludiu o parlamentar; particularmente, à Carta
Pastoral de Dom Oscar de Oliveira, Arcebispo de Mariana, Minas Gerais, ressaltando a
repercussão obtida pelo documento, 'como se fosse uma clarinada que despertasse o povo
para a luta sem tréguas contra os maiores inimigos da democracia'.
Segundo o Padre Vidigal, o Arcebispo de Mariana mostrou de uma vez por todas que o
'regime soviético exige a abolição completa dos sentimentos religiosos de seus partidários',
reiterando haver incompatibilidade total entre a crença em Deus e a aceitação dos prin-
cípios comunistas.

Linhas

'Quem ler a Pastoral do arcebispo de Mariana - disse o Padre Vidigal - verificará que se
situa na linha do verdadeiro pensamento da Igreja, definindo em seu exato sentido o pro-
blema do comunismo materialista e ateu. No coração de Dom Oscar; como no de cada um
dos arcebispos e de outros cristãos, o patriotismo só cede lugar ao amor a Deus. O amor
à Pátria é a segunda religião deles, pois esse amor está incluído no preceito geral da
caridade e se confunde com ele. A filosofia e o bom senso uniram sempre, em laço sagra-
do, os nomes de Deus e da Pátria. A razão é profunda e simples. Deus é o autor do homem.
Sem Deus, não há homem. Desde o momento em que o homem tem consciência de si
mesmo, reconhece o laço que o liga ao Senhor Supremo, que lhe deu a vida. E a relação
da obra com o seu autor; por meio dos vínculos do amor; da dependência, que estão
compreendidos na palavra religião.

Nacionalismo

Salientou, ademais, o Padre Vidigal:

'Como a nacionalidade é uma aliança indissolúvel de um povo com a sua terra, em que
nasceu, os arcebispos e bispos do Brasil são grandes e verdadeiros nacionalistas. Os
verdadeiros nacionalistas não se gabam nem fazem alarde de seu nacionalismo. Não o
são por artifício político ou por paixão fanática, grosseira, deformadora e imoderada. O
nacionalismo deles não é discriminador e não vê um inimigo nem uma força negativa no
estrangeiro, proveniente de qualquer país.
Não se trata de um nacionalismo politiqueiro, moeda falsa do civismo inflacionário e que
se caracteriza pelos excessos anticristãos do 'patriotismo 'para o qual não há direito, não
há moral, não há caridade, não há respeito dos justos interesses alheios que sobre ele
possam prevalecer
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Os comunistas e seus métodos são sempre os mesmos em todos os lugares - disse o Padre
Vidigal. Na Rússia como em Cuba, enganando sempre os camponeses, os chefes comunis-
tas advogavam a propriedade da terra pelos próprios lavradores e os concitavam a se
apossarem das terras alheias, afirmando que lhes pertenciam, de direito.'
Diante do que atualmente se passa no Brasil, ressalta o Padre Vidigal que o Episcopado
não pode nem deve ficar calado, guardando um tímido silêncio, que parece concordar
com todas essas calamidades que se abatem sobre a Pátria.
Citou, a esse respeito, os pronunciamentos de Dom Jaime de Barros Câmara, Dom Álva-

ro Augusto, Dom Oscar; Dom Sigaud e Dom Castro Maier; que já advertiram em termos
candentes contra o notório avanço dos comunistas aos postos-chave do governo, em
característico processo de tomada do poder; no qual contam com a cumplicidade do pró-
prio Presidente da República.'

Paralelo

Analisando as motivações e o sentido intrínseco da doutrina marxista, em função de sua
absoluta incompatibilidade com os princípios cristãos, disse o Padre Vidigal:

'Marx e Lenine são para o comunismo o que Pedro e Paulo são para nós católicos. O
Presídio dos Sovieticos tem, para os comunistas, a mesma importância que o Colégio dos
12 Apóstolos tem na Igreja. O comunismo tem a sua doutrina diabólica e intangível e tem
a sua Propaganda à qual não servem missionários, mas agentes que receberam a missão
de ensinar a doutrina comunista a todas as Nações, em nome de Marx, Lenine e Kruschev.
Tem a sua Roma que é Moscou, até aonde chegam os peregrinos em visita à tumba de
Lenine. Seu atual chefe visível é Kruschev. Tem ainda a sua doutrina do corpo místico.
Mas o seu corpo místico é o do Anti-Cristo. Procura tirar do homem a alma a fim de
melhor transformá-lo em um parafuso na máquina do Estado, afim de dar-lhe uma nova
forma, como declararam aqueles psiquiatras soviéticos que submeteram o Cardeal
Mindzensti ao suplício de 72 horas sob grandes focos de luz fortíssima, começando o
processo de aniquilamento da sua personalidade. Referindo-se ao Cardeal diziam:
'Estirparemos a sua alma e, no lugar dela, colocaremos uma alma soviética. Então, ele
parecerá que é o mesmo Mindzensti. Falará como Mindzensti, mas de fato será um
Mindzensti com mentalidade comunista'. Como a graça diviniza o cristão, assim a menta-
lidade soviética sataniza a sua vítima. Contra a satanização do povo brasileiro, deve
levantar-se todo o episcopado nacional, sempre fiel à doutrina da igreja refletida nas
encíclicas papais.
Em sua Encíclica 'Quad Apostolici Muneris', sobre o socialismo e o comunismo, o papa
Leão XIII se refere 'a essa seita de homens que, debaixo de nomes diversos e quase bárba-
ros, se chamam socialistas, comunistas ou niilistas, e que, espalhado sobre toda a superfice
da terra, estreitamente ligados entre si por um pacto de iniqüidade, já não procuram um
abrigo nas trevas dos conciliábulos secretos, mas caminham ousadamente à luz do dia e
se esforçam por levar a cabo o desígnio, que têm formado de há muito, de destruir os
alicerces da sociedade civil'. 'Nada deixam intato ou inteiro do que foi sabiamente esta-
belecido da vida.' 'Combatem o direito de propriedade, sancionado pela lei natural, e,
por um atentado monstruoso, enquanto afetam tomar interesse pelas necessidades de to-
dos os homens e pretendem satisfazer todos os desejos, trabalham para o que tem sido
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adquirido por título de legítima herança ou pelo trabalho do espírito e das mãos ou pela
economia.' 'Apresentando o direito de propriedade como uma invenção humana que re-
pugna a igualdade natural dos homens e reclamando o comunismo dos bens, declaram
que as propriedades dos ricos podem ser violadas impunemente. Mas a Igreja, que reco-
nhece muito mais útil e sabiamente que existe a desigualdade entre os homens, natural -
mente diferentes nas forças do corpo e do espírito, e que esta desigualdade também existe
na propriedade dos bens, determina que o direito de propriedade ou domínio que vem da
própria natureza, fique intato e inviolável para cada um.'

Cuba

Recapitulando os antecedentes e as seqüências fundamentais do processo revolucionário
cubano, afirmou o Padre Vidigal que Fidel Castro, depois de haver exaltado e explorado a
Igreja para fins demagógicos, passou a humilhar o clero aos olhos do povo. Lembrou que
vários sacerdotes foram detidos pelo crime de procederem à leitura de uma Pastoral Co-
letiva do Episcopato cubano nas Igrejas.
Mencionou, ainda, a semelhança que há entre o Brasil de hoje e a Espanha de antes da
revolução comunista, quando chegaram da URSS, àquele país, 79 agitadores especializa-
dos, do mesmo modo que se encontram, atualmente, entre nós, centenas de agentes russos
e cubanos.
'Na Espanha'— declarou - 'a Comissão Nacional de Unificação Marxista ordenava a cons-
tituição da milícia revolucionária em todos os povoados. Aqui, os nacionalistas vermelhos
constituem focos de agitação e armam muita gente no interior do País, pretendendo criar
em todas as cidades e vilas o time dos 'onze salvadores da Pátria'. O Grupo dos Onze.'

Propriedade

Salientou o Padre Vidigal que Pio XI, na encíclica Quadragesimo Anno, mostrara à larga
que a destruição da propriedade particular reverteria não em vantagem, mas em ruína da
classe operária e que devem sempre permanecer intatos o direito natural de propriedade
e o que tem o proprietário de legar seus bens, direitos que não podem ser abolidos, porque
o homem é anterior ao Estado e a sociedade doméstica tem sobre a sociedade civil uma
propriedade lógica e uma propriedade real.
Para completa destruição da propriedade privada'— declarou - 'os comunistas a tudo se
atrevem, nada respeitam. Uma vez no Poder; é incrível e espantoso o índice de desumani-
dade do comunismo.

Terras

'O Brasil' - afirmou o Padre Vidigal - 'é um daqueles países que o Papa João XXIII, na
'Mater et Magistra', classificou como tendo escassez de população e abundância de ter-
ras cultiváveis. Realmente, todas as propriedade privadas não chegam hoje a 70 milhões
de hectares. Vê-se logo que não é necessário desapropriar ou assaltar terras de qualquer
fazendeiro para dá-las a quem quer que seja e fazer que produza abundantes colheitas,
aumentando, assim, a produção de mantimentos.'
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'Em nosso País - acrescentou - uma boa reforma agrária já vai sendo feita com toda
naturalidade, sem a influência negativa e perniciosa do governo. Em menos de dez anos,
o número de estabelecimentos rurais aumentou de quase 1 milhão e 300 mil, em nossa
Pátria. Este aumento se registrou em virtude da subdivisão das propriedades, através de
processos naturais, conforme se prova e comprova pela redução da área média dos esta-
belecimentos.'
Frisou, porém, o Padre Vidigal, que os comunistas encastelados no Governo querem trans-
formar o Brasil em outro 'belo paraíso da humanidade', por meio de uma reforma agrária
anticristã, semelhante àquela que foi um fracasso em Cuba, na China e na própria Rús-
sia. 'Uma reforma '- acentuou - 'que não promoverá o aumento da produção, mas sim o
atentado da miséria e da fome, por meio de processo violento que constitui um atentado
contra o sétimo e o décimo mandamentos da Lei de Deus, fundamento da propriedade
privada.'

Li Capítulo 29

NA REVOLUÇÃO

Em 1962, em 1963 e no primeiro trimestre do ano seguinte, combati o governo de João
Goulart.

Meus corajosos pronunciamentos nas tribunas da Câmara dos Deputados e dos comícios
me conferem, até hoje, o direito de ser considerado um autêntico revolucionário.

Nos Anais do Congresso Nacional e nas páginas dos mais autorizados jornais do Rio de
Janeiro, de São Paulo, de Brasília, de Belo Horizonte e de quase todas as outras capitais de Estados,
poderá ser extraída a incontestável certidão dos meus arriscados trabalhos para que fosse preparado
e evoluísse o movimento popular que, apoiado pelas Forças Armadas, foi vitorioso no dia 31 de
março de 1964.

O Brasil estava sendo mal governado. Os comunistas chefiavam as mais importantes posi-
ções, no governo da República. O Presidente já não exercia bem o Poder Executivo. Achava-se a
serviço daqueles que queriam mesmo cubanizar a nossa terra e submeter a nossa gente ao regime
comunista.

• Nação caminhava para o caos.
• minha posição, na luta em defesa da Democracia e da Pátria, foi notada por todos os

brasileiros, conforme atestam os órgãos da imprensa que circulavam naquela ocasião e as centenas
de cartas e de telegramas que recebi de várias cidades de nossa País.

Seja-me permitido trazer ao conhecimento do leitor destas páginas mais os seguintes
depoimentos a respeito da minha participação no vitorioso movimento revolucionário de 1964:

São Paulo, 15 de fevereiro de 1963.
Prezado patrício Pe. Pedro Vidigal,
Saudações.

Li as suas declarações no 'Correio da Manhã 'de 13 do corrente.
Como brasileiro que ama verdadeiramente a sua Pátria, venho trazer ao ilustre homem
público os meus aplausos pela sua bravura e desassombrada atitude assumida em defesa
dos nossos princípios morais e cristãos, ameaçados que estão por alguns elementos, maus
brasileiros, na direção de altos postos administrativos.
Os homens de bem não podem ter duas atitudes nem se calar indiferentes à sorte da
nacionalidade.
A franqueza das suas palavras pela imprensa livre expressa o verdadeiro panorama da
nossa triste situação político-administrativa e vem alertar as classes mais responsáveis
pela causa comum do povo. Coaduna, também, com o juízo que venho fazendo de certos
homens públicos que, covardemente se valendo das posições outorgadas pelo povo,
objetivam unicamente a trama do golpe de traição, afim de atirar o povo brasileiro no
comunismo internacional. Alguns deles oportunistas, anticristãos, materialistas e inimi-
gos da família; outros interesseiros e vaidosos, infiltrados em todas as camadas sociais,
arquitetam o plano maquiavélico da importação no Brasil da república sindicalista. Não
duvido, se tal acontecer, vamos ter uma situação terrivelmente pior que o marxismo pa-
gão. Que Deus livre a terra de Santa Cruz dessa praga.
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Eu, como médico, chefe de família cristã, já bastante amadurecido, estou perplexo com a
boa-fé de certos chefes do seu grande partido, o PSD, os quais estão sendo ludibriados
pelos elementos do PTB, hoje quase todo influenciado pelas esquerdas internacionais.
Porventura o Brasil já está mesmo todo corroído e não há mais esperança?
Resta-nos apenas contar com as últimas reservas morais de alguns parlamentares da sua
estirpe, de Padre Arruda Câmara, Bilac Pinto, Abel Rafael, Governadores Carlos Lacerda,
Ademar de Barros e da maioria das Forças Armadas que ainda são as sentinelas avança-
das contra a onda de corrupção que nos ameaça
A nossa classe médica de São Paulo já desfraldou a bandeira alertando a nacionalidade
e as classes armadas, vanguardeiras que são da nossa integridade, contra o perigo da
infiltração de comunistas nas altas esferas governamentais.
Continue, Deputado Padre Vidigal, na sua heróica campanha, mostrando aos brasileiros
os dias negros que nos estão preparando os inimigos do Brasil. Que a Virgem Maria há de
ampará-lo, amparando a todos nós brasileiros.
Do amigo às suas ordens e admirador.

a) Dr João Marques da Silveira.

Brás Pires, 16 de dezembro de 1963.
Caríssimo Pe. Pedro Vidigai.
'Laudetur Jesus Christus!'

Recebemos e lemos o seu tão apreciado discurso na Câmara Federal sobre os 'Amigos do
Presidente da República'.
Realmente, o Brasil, a terra da Santa Cruz, está invadida por uma onda de 'amigos' lison-
jeiros, aduladores, etc... Já passou da hora de esse Presidente da República ser destituído
do poder Agora parece ser tarde, porquanto o mesmo botou as coisas a seu jeito.
Eos Generais da religião no Brasil, nossos guias espirituais e os nossos grandes brasilei -
ros, os responsáveis pelos destinos da Pátria, a continuarem misteriosamente emudeci -
dos, adormecidos.
Somente o Pe. Pedro Vidigal, Lacerda e meia dúzia de Vigários da roça a gritarem contra
esse estado de coisas.
A caridade de sua bênção e de suas orações.
Saudosos abraços de seu parente e colega no sacerdócio.

a) Pe. Zizinho.

*

Governador Valadares, 6 de março de 1964
Prezado Pe. Pedro Vidigal,
L.J.C.

Receba o amigo os meus votos de feliz Páscoa!
Enviando estes papéis, tenho a convicção de que o Sr é  mesmo batalhador incansável e
o nosso grande Benfeitor

Li oseuformidável discurso contra o comunismo, publicado na íntegra em O Globo. Deus
permita que suas palavras ecoem por toda a parte deste nosso pobre Brasil. A reação
democrática já se faz sentir aqui e ali e isto é uma esperança que não pode morrer
Senti não estar com o Sr quando da manifestação das mulheres valadarenses. Cheguei à
noite, naquele dia, de uma pequena viagem.
Grande abraço e os melhores votos de pleno êxito em seus trabalhos.
Sempre muito grato, o seu

a) D. Hermínio.

Em março de 1963, recebi o seguinte telegrama:

Exmo. Deputado Padre Pedro Vidigai
Câmara Federal - Brasília-DF
345 de S. J. dei-Rei MG 2675-49-28-18140

Felicitando vossência varonil atitude cristã e democrática tomada em face gravidade situa-
ção nossa Pátria ameaçada pelo comunismo ateu desejaríamos que idêntica atitude fosse
unânimemente assumida pelo ilustre Partido Social Democrático. Saudações e Bênçãos.

Delfim Ribeiro Guedes, Bispo São João dei-Rei.

São João dei-Rei, 24 de março de 1964
Revmo. Pe. Pedro Vidigal,

'L.J.C. Salutem plurimam et fortitudinem'. Li no 'O Globo' o seu discurso contra o co-
munismo feito na sessão do Congresso. Gostei e lhe dou meus parabéns. A parte referente
à Espanha está ótima, apesar de reduzida (não podia ser de outra forma). Tudo aquilo e
muitíssimo mais é o que sofreu aquela nação. Em minha família tive um cunhado queima-
do a gasolina, quatro primos desaparecidos e um sobrinho morto em um combate contra
a canalha. E mais alguma cousa menor Por aí o amigo pode ver a 'simpatia' que tenho
pelo comunismo e pelos comunistas.
Estou desanimado com a situação. A confusão, mesmo nos arraiais católicos, é tenebro-
sa. Aonde chegou este pobre Brasil, que há quarenta, cinqüenta, oitenta anos atrás era um
paraíso de fartura, tranqüilidade, bem-estar e solidariedade humana (claro que tudo ba-
seado nafé e na caridade). E hoje quase transformado em varanda do inferno. Os rinoce-
rontes dominam tudo.
Aceite meus parabéns, minha solidariedade e os votos de coragem cívica e católica. 'Pro
aris et focis'.
Um abraço do colega velho e amigo

a) Mons. Fernandes.

*
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Tocantins, 5 de abril de 1964
Prezado e bondoso amigo Pe. Pedro Vidigal,

Congratulo-me com o eminente amigo pelo desfecho da brilhante campanha movida pelo
patriotismo e destemor com que, desde a primeira hora, se bateu ao lado de outros ilus-
tres parlamentares, contra a anarquia até há pouco reinante em nossa Pátria, já quase
dominada pelos vermelhos. Em face do oceano de problemas, cada qual da maior impor-
tância para a vida nacional, é mister se tomem decisões firmes e bem calculadas para
que, em menor tempo, se vençam as dificuldades presentes.
Deus ilumine nossos ligisladores na elaboração das reformas reclamadas pelos autênticos
democratas, as quais, inspiradas nos princípios cristãos, possam permitir que os brasileiros
de todas as classes e categorias sociais se estimem e se respeitem como irmãos, e não como
inimigos, propiciando aos menos favorecidos da fartura melhores condições de vida, de tal
modo que não falte a ninguém, ao menos, um pouco do que tanto sobeja a tantos.
Muito agradeço a oferta de tão precioso mimo, representado por 'As Lições da Sabedora
Grega', cuja leitura me proporcionou inefável prazer intelectual. Felizes aquelas afilha-
das que, sabendo escolher seu padrinho, indubitavelmente receberam, naquele dia 31121
63, a melhor lição de seu curso.
Cordial abraço de seu admirador e amigo

a) João M. Pinto.

*

Do Professor Ildefonso Mascarenhas:

Praia do Flamengo,122.ap. 402 - Rio, 6 de abril de 1964
Pe. Pedro Vidigal amigo,

Você merece ser lembrado e festejado na hora da libertação do Brasil do Comunismo, da
corrupção e da falsidade, pois foi um corajoso, bravo e vibrante lutador contra o amaldi-
çoado governo que pretendeu destruir o regime representativo e as nossas tradições cris-
tãs. Sua fé sua eloqüência, sua vocação de comando, sua fidelidade à nossa gente e à
nossa grei, sua energia estiveram a serviço da Religião e da Pátria.
Receba minhas congratulações e meus aplausos.
Cordial visita do parente amigo

a) Ildefonso.

*

Capela Nova, 8 de abril de 1964
Meu prestimoso e nobre amigo Pe. Pedro Vidigal,

De envolta com santos augúrios pessoais, minha afetuosa visita. Calorosos parabéns pela
estrondosa vitória da democracia sobre o comunismo materialista, a qual teve em sua
impávida pessoa um dos maiores e mais notáveis pioneiros comandantes. Deus o ilumine
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efortaleça para continuara pugnar pela consolidação da vitória da democracia em nos-
sa Pátria. Recebi pelo correio dois presentes de sua autoria. 'As Lições da Sabedora
Grega' e 'O Nacionalismo'.
Deus lhe pague pelo precioso mimo!
Queira aceitar os agradecimentos de quem é e se ufana de ser todo seu, 'in sinu Jesu'

a) Pe. José Duarte de Souza.

*

Da Carta do Tenente Aquino, de 10 de abril de 1964:

Antes de mais nada, os meus obscuros, humildes e desnecessários parabéns. Talvez, dian-
te de tanta gente importante procurando pôr na linha, novamente, o TREM BRASILEI-
RO, o senhor Deputado não esteja sendo lembrado. Pelo menos por aqueles que o não
deviam esquecer. Apresento-lhe os meus parabéns porque, no mesmo instante em que
começaram a ouvir-se as notícias, lembrei-me do Sr e do seu discurso sobre a visita do
Mal. Tito. (Abreviatura bem apropriada para o posto militar que ele ocupa! Veja o grifo).
Considerei, 'assuntei 'e lembrei certos trechos. Convenci-me mais uma vez, da necessida-
de de os homens 'berrarem 'as inconveniências. E bem alto e de bem alto 'púlpito 'como o
que V Exa. usa tão bem na Câmara Federal. Será que outros se lembram do senhor?
Será que se lembraram do seu discurso? 'Me honro' e me orgulho de recordar isso. Por-
que, assim, lembrei-me, também, de que o Sr esteve nas primeiras linhas de combate, deu-
lhe os primeiros impulsos, empunhando a verdadeira Cruz Cristã, quando e onde ela se
faz requerida.
Acho que basta. Não conseguiria dizer-lhe tudo o que seria necessário para traduzir toda
a minha alegria. E ela é sincera, como tudo o que, na minha impulsividade, chego a dizer

*

Ponte Nova, 12 de abril de 1964
Ao Revmo. Pe. Pedro Vidigal
Brasília - DE
Louvado seja N. S. Jesus Cristo.

Desejo felicitar-vos, entusiasticamente, pela restauração de nossa fé no regime democrá-
tico do Brasil, tão ameaçado ultimamente pelos comunistas.
Como testemunho de vosso comportamento e do de mais alguns dos vossos colegas de
Congresso, não duvido em considerá-los como sentinelas alertas que não traíram a aspi-
ração do povo democrata e católico do nosso Brasil; e da Câmara Federal com toda a
bravura e patriotismo, insurgiram contra o sinistro desejo do 'presidente 'da República,
colocando-vos em situação incômoda mediante ao mesmo, porém, em posição sincera e
leal perante vossos eleitores. Não duvido em considerar que os primeiros passos da vito-
riosa revolução foram dados na Câmara, e as armas usadas não foram os canhões ou
metralhadoras, mas a coragem, a vibração e a eloqüência de vossas palavras que fermen-
taram os nossos ideais, nos encorajando a partir para a luta, ainda que fosse para fertili-
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zar o solo da Pátria com o sangue dos democratas, garantindo a vida da árvore da liber-
dade para continuar a fornecer aos nossos filhos a sombra benéfica do Cristianismo.
Não foi sem razão que garantimos aos nossos amigos que votando em Pe. Pedro Vidigal,
estaríamos contra o Comunismo.
Muito obrigado, Pe. Pedro Vidigal.
Nosso grande reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao nosso querido Brasil.
Do amigo reconhecido

a) Antônio Bartolomeu.

Telegrama de 15 de abril de 1964

Deputado Padre Vidigal
Câmara Federal - Brasília - DE
Juazeiro - CE 136 674 15

Expressando sentimentos cívicos Diretoria Grêmio Monsenhor Juviniano Barreto, apre-
sentamos nossos aplausos trabalhos Vossência prestou coletividade brasileira salvando-
nos garras inimigos ferozes pretendiam escravizar roubar nossa fé, conspurcar liberdade
destruir soberania Pátria. Reconhecidos sensibilizados queremos fazer sentir Vossência
nossos reconhecimentos pela grande vitória domocrática brasileira.

Tobias Ribeiro Silva, Presidente.

Belo Horizonte, 15 de abril de 1964
Ao Sr Deputado Padre Vidigal,
Câmara dos Deputados - Brasília - DE
Sr. Deputado,

Primeiramente quero congratular-me com V Exa. pela atuação brilhante que tem marca-
do as suas iniciativas nesta Egrégia Câmara dos Deputados, culminadas com a derrota
do Comunismo que ameaçava a tranqüilidade do nosso povo.
A sua atuação neste episódio foi deveras marcante, o que por si só justificaria a expressi -
va soma de sufrágios que recebeu do povo mineiro nas últimas eleições, se outros méritos
V Exa. não os possuísse para justificá-la.
Padre Vidigal, V Exa. portou-se como um autêntico líder nessa luta contra a cubanização
do Brasil. Eis por que julgo que boa parcela dos aplausos do povo agradecido lhe perten-
ce, por justiça.
Queira receber os meus cumprimentos.

a) José Silvério Martins Torres.

Cúria Diocesana - Governador Valadares, 15 de abril 1964
Prezado Pe. Pedro Vidigai.
L.J.C.

Um armazém de grandes proporções, carregado de parabéns, não seria bastante para
dizer dos seus méritos na mudança que se verifica em nossa Pátria. Cansado, certamente,
depois da grande luta, deve o Sr. respirar agora mais tranqüilamente. Receba o meu abra-
ço cheio de alegria.
Abraços do seu em Cristo,

a) Dom Herinínio.

São João dei-Rei, 19 de abril de 1964
Mui prezado Pe. Pedro Vidigal,

L.J. C. Saúde efeiicidades. Devo começar esta por lhe dar e aos seus valorosos colegas da
democracia aí, no Parlamento, os parabéns pela vitória da 1" batalha, pois a guerra
continuará.
Onde estaria o amigo e outros muitos, se a corja vence, no dia 31 de março p. f ? Até este
caco velho, já inútil, estava ameaçado. Que dizer então dos valentes e eficientes como o
amigo e outros? 'Gratias agamus D.D.N. et B. Maria Virgini'. E depois aos destemidos
deputados e decididos militares. Deus foi o primeiro dos brasileiros, que aos bons deu
coragem e inteligência. Gra tias.
Em segundo lugar venho agradecer-lhe os folhetos que me enviou. Deus lhe pague. O
discurso 'Carta Pastoral... 'já o lera no 'Globo'. ótimo e verdadeiro. Gostei e destribuí a
'Resposta que as Associações...'. Essa não vira ainda. Pedi aqueles a quem dei não as
rasgassem, mas tocassem para diante.
Pc. Pedro Vidigal, Deus lhe dê sempre coragem para defender o bem.
Um solidário abraço do colega e admirador.

a) Mons. Fernandes.

*

Do Farmacêutico Sebastião Mendes Barros:

Governador Valadares, 8 de maio de 1964
Caríssimo Pe. Pedro Vidigal,
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.

A finalidade desta é transmitir a V Exa. os meus sinceros parabéns pelo seu trabalho
incansável a favor do nosso regime democrático.
Graças a Deus a nossa vitória chegou na hora 'H'em que os traidores da Pátria estavam
preparados para o golpe.
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a) Pe. Hermenegildo A. Carvalho.

*

a) Sebastião.
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Felizmente, vozes como a de V Exa. foram ouvidas pelos democratas de nossas 'Forças
Armadas', e hoje podemos viver em paz.
Recebi o seu discurso em que cita D. Oscar, nosso querido Arcebispo, e muito lhe agrade-
ço por esta atenção.
Um abraço do amigo às ordens

O senhor, como um dos primeiros que seria encostado 'ai paredón de 1'Independencia'
(paradoxo) pelo seu denodo e pela coragem de suas palavras em todo o tempo da quase-
ditadura janguista, merece um cumprimento todo especial. Continue na linha de frente,
nobre amigo!
Dê sua bênção para o nosso jornal. E para mim também.

Barbacena, 21 de maio de 1964
Caro colega Pe. Pedro Vidigal,
'Laudetur Jesus Christus!'

Venho agradecer-lhe, muito de coração, o discurso que teve a gentileza de enviar-me.
Aproveito a oportunidade para felicitá-lo pelo completo triunfo da revolução de que o
caro colega foi um dos arquitetos pela atitude desassombrada assumida na Câmara Fede-
ral, contra os comunizantes do País.
Continue firme na estacada para a consecução dos ideais desta revolução que foi, verda-
deiramente, uma Revolução brasileira e cristã.
Sem mais, implorando a bênção de Deus para seus trabalhos, em prol do Brasil, subs-
crevo-me.
Amigo in Xto.

a) Pe. Deolindo Coelho.

Telegramas recebidos no dia 24 de abril de 1964:

'Deputado Padre Vidigal
Câmara dos Deputados - Brasilia - DF
Sen. Fed. Brasília - DE 2414/Nil 24 13

Permita-me cumprimentá-lo sua magnífica demonstração dignidade política situando vi-
rilmente posição elementos seu Partido diante crimes praticados contra o Brasil pelo
caudilho apeado pela revolução vitoriosa. Respeitosas saudações.

Othelino Nova Alves, Pte. PTN seção maranhense, Primeiro-Secretário Executiva Nacio-
nal Partido.

No dia ia de abril de 1964, o Diário da Assembléia Legislativa de Minas Gerais publicouo discurso pronunciado pelo Deputado Nicanor Neto Armando (da UDN), no qual se encontra oseguinte trecho:

Conforta-nos a certeza de que o Brasil não está em decomposição, nem em decadência
política, porquanto temos ainda a felicidade no tablado político da Nação, homens públi-
cos de acrisolado patriotismo, intérpretes destemidos da opinião pública como entre ou-
tros o insuperável Milton Campos, Bilac Pinto, Padre Vidigal, Padre Calazans, Armando
Falcão, Adauto Lúcia Cardoso, João Calmon, Ademar de Barros, Carlos Lacerda e o
eminente Magalhães Pinto, com os quais, sob suas largas clarinadas, haveremos depros-
seguir firmes e impávidos, na senda da democracia, sem nos preocuparmos com os trope-
ços, vicissitudes, revezes e desmaios sempre inevitáveis.

Piranga, 18 de abril de 1964
Caríssimo Pe. Pedro
Abraços.

Há muito desejava escrever-lhe para um abraço de congratulações pelos grandes aconte-
cimentos de abril.

Exmo Sr Deputado Padre Vidigal
Câmara Federal - Brasília - DE
290 BS. Paulo WN 1.200 26.24.15

Cumprimentamos ilustre patrício aplaudindo seu corajoso discurso. Pela união cívica
feminina.

Regina Silveira, Acyr Guisard, Yvete Carvalho.

Deputado Padre Vidigal
Brasília - DE
BS 84 de Bragança Paulista.
SP 0583 2-25 1200

Parabéns enérgico discurso. Brasil necessita homens vosso elevado quilate para sua
salvação.

Antônio Vicente Azevedo.

*
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Deputado Padre Vidigal
Câmara Federal - Brasília - DF
B. BS 117 São Paulo
SP 1721 26.24.9,00

Esteja V Exa. certo de que interpretou o pensamento e o sentimento de milhões de brasi-
leiros. Congratulações.

Esther Teixeira Rodrigues.

*

Deputado Padre Vidigal
Câmara Deputados - Brasilia - DF
D94 DE—MT Santo MG 480 4116 12

Inteirado vosso brilhante discurso Câmara Federal em que Vossência com alto espírito
patriótico criticou veemente aqueles que contribuíram para comuniza ção nossa estremosa
Pátria, tomo liberdade congratular-me nobre Deputado.
Parabéns abraços.

José da Silva.

*

Paris, 4 de maio de 1954
Meu caro amigo, Deputado Padre Vidigal.

Com os meus mais sinceros e cordiais cumprimentos, não quero que se surpreenda...
Creio que ainda se recorda de mim. O nosso último encontro foi no Hotel Glória, de
Caxambu, em dias de julho, quando o eminente amigo por ali transitava. A 26 de março,
eu e minha mulher embarcamos no Giulio Cesare para uns 60 dias no Velho Mundo,
quando, em nossa ausência, aconteceu no Brasil o que todos nós queriamos e esperáva-
mos, fazia tempo...
Tenho acompanhado os acontecimentos, mais ou menos, por recortes de jornais que me são
enviados. Mas, porfamiliares, o melhor mesmo, o mais formidável que recebi, lendo e relen-
do, foi o que publicou o seu magistral discurso de 23 de abril que o Estado de S. Paulo
publicou a 24. Foi um discurso mais que oportuno e corajoso. Fique certo de que a grande
maioria dos brasileiros o aplaudiu, do fundo de seus corações. Daí o motivo desta: levar-
lhe o meu abraço sincero de parabéns e também os de minha mulher A Revolução que
brotou espontânea dos corações brasileiros não terá sentido se deixar-se amolecer nas
medidas de saneamento moral nos quadros políticos e administrativos do Brasil.
Começou bem, quase muito bem, porém, parou ante um 'juridicismo' inexplicável. Não
estamos num País nórdico, e sim, lidando com gente latina que precisa de mais disciplina,
aplicada até com rigor
Em todos os setores da vida brasileira há necessidade premente de uma limpeza. Até na
nossa própria Igreja! Creio, sinceramente, se fosse ainda senador, seguiria sua linha de
combate nas denúncias à Nação. Continue, continue desassombrado, como até agora.

AÇÃO POLÍTICA

Devemos chegar a São Paulo no próximo dia 26, pelo navio Augustus. Nosso endereço ali
é: Rua Comandante Ismael Guilherme, 708. Tel.: 70.4996, onde prazerosamente aguarda-
remos suas ordens.
Meus parabéns, nossos parabéns.
Do seu amigo, admirador e ex-colega

a) João Arruda.

*

O Estado de Minas do dia 22 de maio de 1964, publicou:

BATE-PAPO NA LIVRARIA ALBERTO DEODATO

Um cavalheiro muito grave aparece, de quando em quando, no bate-papo da Livraria
Itatiaia, à tardinha, onde se encontram jornalistas e políticos. Cruza as pernas e chupa
um pito de palha. Não dá palpite em política. Mas ontem abriu a boca. Começou afazer
apreciações sobre os acontecimentos dos últimos dias. O que mais reprova é a carga
integral contra o PTB e os petebistas. Porque, analisando-se bem, há muitos réus também,
em outros Partidos. O pelego tem meta exclusiva. Furtar muito. O tesouro público. Ser
sócio dos tributos. Bons empregados. Alguns desfalques. Homenagens. Colocar os paren-
tes. Cobrar propina graúda por cada sinecura arranjada. Umas comissões no exterior
para arrotar importância. Pouca cousa, como se vê. A sua colaboração na desgraça naci-
onal foi só nos cofres públicos. Mas quando Jango queria dar forma jurídica a uma mar-
melada qualquer, baixar decretos, violar a Constituição, recorria a outros Partidos. Val -
dir Pires, pessedista, Consultor da República do Torto. Quando coordenava o Senado, era
o meu amigo Benedito Valadares que ia levar o prato com as iscas. No atentado contra
Lacerda, aberto o inquérito pela comissão parlamentar, o relator que o mandou arquivar,
foi um pessedista mineiro. A eleição de Arrais, comunista pernambucano, só foi possível
com o conluio do pessedista Armando Monteiro, que abriu cisão no seu Partido. Renato
Archer jovem oficial de Marinha, mais cubano que brasileiro, era serviçal pessedista do
chefe pessedista Vitorino Freire, do Maranhão. O almirante Amaral Peixoto foi sempre o
coordenador do apoio integral do seu Partido a João Goulart, em todas as votações da
Câmara. No Governo Jânio, o Ministro do Exterior, que condecorou Guevara, não era
trabalhista. Mas o brilhante udenista Afonso Arinos. A 'bossa-nova 'da UDNfoi o apoio
mais completo à comuniza ção do País.
E o pior de tudo isso é que são mineiros, na sua maioria. Mercê de Deus, nunca se deixou
de ouvir a voz verdadeira de Minas, através desses bravos Padre Vidigal, Ultimo de Car-
valho, Abel Rafael e tantos outros. Na UDN, estes admiráveis Pedro Aleixo e Bilac Pinto.
E, afinal, a arrancada pelas armas, partiu daqui, do governo mineiro e do povo monta-
nhês, para a vitória da Liberdade.
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Capítulo 30

ARMAI-VOS UNS AOS OUTROS

Em Nova Era e em Coronel Fabriciano, em Governador Valadares e em Itambacuri, em
Ponte Nova e em Caratinga, em Almenara e em muitas outras cidades mineiras, repeti o Armai-vos
uns aos outros, na agradável convicção de que estava prestando um bom serviço à Igreja, à Pátria e
à Democracia.

Referindo-se às minhas palavras, que encontraram boa ressonância na sensibilidade do
povo, Rubens Machado, responsável pela coluna Corredores & Adjacências, assim se exprimiu, no
Estado de Minas de 18 de fevereiro de 1964:

Os deputados e jornalistas que estiveram, sábado, em Curvelo, voltaram impressionados
com o sucesso da concentração ruralista ali realizada.
O Deputado Pe. Pedro Vidigal foi um dos mais violentos oradores da concentração. Com
a irreverência de sempre, o combativo representante pessedista lançou um novo slogan:
'Armai-vos uns aos outros'.

*

O Jornal, do Rio de Janeiro, também do dia 18 de fevereiro de 1964, publicou:

ALTERAÇÃO

O Deputado Padre Vidigal, do PSD mineiro, declarou, numa concentração de ruralistas
do interior do seu Estado, que o 'amai-vos uns aos outros 'não bastava para defender o
Brasil, e que por isto dava ali início à campanha do 'armai-vos uns aos outros, demo-
cratas!'.

O Diário de Minas, de 26 de fevereiro de 1964, publicou, nas entrelinhas, de Sérgio
Canabrava:

História que corre de boca em boca na zona de Governador Valadares: o Padre Vidigal,
ligado politicamente às principais cidades da região, tem recomendado a todo mundo
sempre que lhe perguntam sobre os problemas da terra e da reforma agrária: 'Só posso
recomendar uma coisa: armai-vos uns aos outros.'
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Delicioso, muito delicioso este trecho do gozadíssimo discurso que, no dia 1.0 de abril de
1964, o Deputado Almino Afonso pronunciou na Câmara dos Deputados, como líder do Governo
do Sr. João Goulart (cf. Diário do Congresso Nacional - Seção 1 - Suplemento - 1.0 de abril de
1964, página 9):

Sr. Presidente, querem a guerra civil e imaginam que já puderam vencê-la. Nem as
tropas saíram dos quartéis e já estão a festejar uma vitória. Enganam-se. Uma guerra
civil não se faz com marechais, almirantes e generais, faz-se com a tropa e essa tropa é
povo e é  povo que compõe todos os quartéis: são os sargentos, os cabos, os marinhei-
ros. Quero ver, Sr. Presidente, se vão levantar contra nós que lhes sustentamos as teses,
que lhes defendemos os interesses. Suas baionetas, seus fuzis, estarão conosco, Sr. Pre-
sidente. Em cada quartel os soldados se levantarão, se levantarão os cabos, os sargen-
tos, porque isto é povo, Sr. Presidente. Se imaginam que estou neste instante exageran-
do, verão. Foram eles que defiagaram a intolerância, que quebraram a legalidade e
querem agora, nesta noite, com uma impostura realmente revoltante, fazer crer à Nação
que somos nós o poder ilegal.
Minas porventura não quebrou a legalidade? Não é a Polícia Militar de Minas que está de
pé? Não são as guarnições militares que estão fora da lei?
E não as condenam. E não as combatem. Querem a ordem? Querem a disciplina? Mas
aplaudem a indisciplina e a desordem. Assim como querem a defesa da democracia?
Mas não souberam ter uma palavra de condenação quando o desrespeito às liberdades
públicas, lá em Belo Horizonte, e mais uma vez aplaudiram a nossa palavra e a nossa
pregação. Impostura, Sr Presidente, farisaísmo que o povo responderá. E não tardará a
fazê-lo (Risos.)
Quero voltar e está tribuna para olhar; face a face, os que riem agora, os que, no desespe-
ro de quem já não tem chão, riem no desespero nervoso de quem não sabe o que dizer;
riem, Sr. Presidente, porque são a elite demissionária, riem porque não têm mensagem,
riem porque não sabem o que fazer
E quer V Exa., Sr Presidente, a prova de que eu falo a verdade? Nesta hora grave da
Nação quando o País, realmente, debaixo de um clima emocional intenso, vive instantes
decisivos da sua história, que fazem os chamados representantes das elites dirigentes?
Preocupam-se com os problemas do povo? Discutem as grandes teses ou caem num
moralismo farisaico, como ainda hoje à tarde o Deputado Antônio Carlos Magalhães,
sem nenhuma visão, sem nenhuma grandeza, sem nenhuma perspectiva do momento que
estamos vivendo. Elites demissionárias, elites caducas, elites sem perspectivas, sem men-
sagens, sem raízes, sem fundamento. (Palmas e protestos.)
Vejo que fala o Padre Godinho - que não ouço sequer; porque a própria zoada dos compa-
nheiros não permite, mas não vi S. Exa., com a responsabilidade dupla de representante
do povo e de sacerdote do povo e de sacerdote, dizer uma palavra de condenação quando
um outro representante do povo, também sacerdote, teve a audácia, o desrespeito de fazer
a distorção de um dos preceitos mais sublimes de Cristo: 'Amai-vos uns aos outros', quan-
do disse: 'Armai-vos uns aos outros'. E onde estava V Exa.? Pergunto: onde estava V
Exa.? Calou-se porque representa menos o povo do que uma ordem envelhecida, uma
ordem carcomida, uma ordem dilacerada! (Tumulto no Plenário.)

*

Em Última Hora (Recife-Pernambuco), do dia 27 de março de 1964, Aluízio Falcão publi-
cava Na Hora - H:

GENTE POR AÍ

Entrevistado pela TV-Rio, Dom Helder Câmara, novo Arcebispo de Olinda e Recife, de-
clarou, sobre a frase 'Armai-vos uns aos outros', do Padre Vidigal aos latifundiários
paulistas, 'que era simplesmente absurda, do ponto de vista cristão'.

*

O ENGRAÇADO DOM HELDER

Permito-me achar muito engraçado e divertido esse Dom Helder Câmara, que até hoje
se revela interessadíssimo na cubanização do Brasil e que declarou em Londres que todos de-
vem ser hippies, reafirmando: A solução de todos os problemas do Reino Unido e do homem está
nos 'hippies'. Vale dizer: está nessa gente que fuma maconha, que usa bolinhas e coça a sarna
da própria imundície.

"Piedoso" devoto de Che Guevara e do excomungado colombiano Camilo Torres (dois
"santinhos" da sua capela predileta), ele concorda com Garaudy, que ensinou que sem os marxistas
não é possível reformar o mundo.

Eis um absurdo, do ponto de vista cristão.

Concedendo uma palpitante entrevista a L'Express, com suspiros profundos delirava: Eu
os amo. Amo esses guerrilheiros urbanos. Eles têm coragem. Eles assaltam bancos para obter o
dinheiro afim de comprar as armas para enfrentar o Exército. Eles têm êxito com o seqüestro de
personalidades. Assim, estimula o assassinato de inocentes e o terrorismo que recorre ao crime
indiscriminadamente para provocar abalos psicológicos e danos materiais.

Eis outro absurdo do ponto de vista cristão, com o qual pretendeu conquistar a glória
mundana e as coroas suecas do Prêmio Nobel da Paz.

Quando no submundo das conspirações internacionais aparecem sacerdotes ombro a om-
bro com sinistros empreiteiros do terror, concitando o povo à violência e à subversão da ordem,
Dom Helder os aplaude.

Eis outro absurdo, do ponto de vista cristão.

Quando em muitos púlpitos o Evangelho é transformado no estandarte do ódio e, na maio-
ria dos seminários, se ensina a doutrina leninista da violência, quando já se estrutura uma esquisita
"Teologia" para abençoar as guerrilhas e até se afaga o marxismo como porta de "saída cristã" para
as enfermidades sociais do País, quando se recomenda o comunismo como solução para os proble-
mas brasileiros, Dom Helder bate palmas e se alegra.

Eis mais outro absurdo do ponto de vista cristão.

Não faz muito tempo, o Osservatore Romano, órgão oficial do Vaticano, publicou um
enérgico e oportuno artigo do Cardeal Jean Daniélou tachando de "falsos profetas" os católicos de
esquerda que pretendeu identificar o espírito do Evangelho com a anticapitalismo. O eminentíssimo
articulista mostrou que tal posição é "uma fraude", pois a Igreja luta contra as injustiças, tanto das
sociedades capitalistas como comunistas.
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Mais do que qualquer mitra, essa carapuça ajusta-se perfeitamente nas arquiepiscopais
cabeças de alguns conhecidos prelados brasileiros.

Quando, recentemente, em Botucatu, padres indisciplinados desafiaram a autoridade do
papa e "vetaram" a nomeação de um bispo para a diocese, Dom Helder colocou-se ao lado deles,
também como rebelde às decisões do Romano Pontífice, que, em virtude do seu múnus de Vigário
de Cristo e Pastor de toda a Igreja, possui na Igreja poder pleno, supremo e universal, conforme
adverte a Constituição Dogmática Lumen Gentium.

Eis mais absurdo, do ponto de vista cristão.

Esquecido de que Nosso Senhor Jesus Cristo é a Verdade, de que a Igreja Católica é o
Reino da Verdade e de que o cristão veio ao mundo para dar testemunho da Verdade, ele trai a
Verdade, crucifica a Verdade e compromete o Reino da Verdade. Arma-se de mentiras para difamar
o Brasil na Europa, não sei se ignorando que o uso da mentira, notadamente a industrialização, em
larga escala, da mentira, aparece, não só como baixeza moral, mas, ainda, como vulgaridade de
espírito e completo abastardamento da inteligência. (Jacques Maritain). E aqui faz parte desse
grupinho que se alegra vendo a Igreja varrida por um carnaval de desatinos em nome de um
camaleônico progressismo que se manifestá contra os Congressos Eucarísticos e as abençoadas e
respeitáveis tradições religiosas dos brasileiros, como a adoração ao Santíssimo Sacramento, a
Comunhão na primeira sexta-feira de cada mês, a recitação do terço do Santo Rosário e outros
"especiais testemunhos de piedade" que devem ser tributados a Nossa Senhora.

Eis outro absurdo, do ponto de vista cristão.

Ah! Esses progressistas aparecem, diante do Povo de Deus, como iníquos demolidores
das crenças mais puras e desvairados iconoclastas da fé!

*

O DISCURSO MAL COMENTADO

Curvelo é uma cidade situada na Arquidiocese de Diamantina, cujo Arcebispo Dom Sigaud,
certa vez, com o prestígio da sua autoridade, falou: Quando a força está a serviço do Direito (contra
o comunismo), é hora de nós, bispos e padres, benzermos as carabinas, os revólveres e as balas.

Na Concentração Ruralista, realizada ali, no dia 15 de fevereiro de 1964, foi que pronun-
ciei o discurso tão comentado, cujo texto é o seguinte:

Mineiros!

Entre as virtudes cardeais, há uma cujo caráter é marcado por sua notória grandeza e por
sua nobreza muito particular. E ela que nos sustenta, assim na boa como na má fortuna, tornando-
nos superiores a todas as vicissitudes deste mundo. As almas se elevam, com ela, ativas e generosas
quando recebem o seu impulso e tornam-se lânguidas e inertes quando ela lhes falta com a sua
assistência. Tudo que há de energia no mundo moral deriva destá fonte primeira: a coragem cívica,
a virtude militar, o devotamento sacerdotal, a constância e a firmeza no exercício da autoridade
soberana.

Refiro-me à virtude da fortaleza que escreveu as páginas mais brilhantes da história e que
faz o espírito de sacrifício sublimar-se até o heroísmo. Com  ela, há elevação nos conselhos, vigor
nas resoluções, perseverança nas empresas.

Guarda de todas as outras virtudes, como dizia Santo Ambrósio, nenhum trabalho lhe
custa, nenhum perigo a desanima, nenhum prazer a debilita: Invicta ad labores, fortis adpericula,
rigidior adversus voluptates.

A prática do bem, o triunfo da verdade e da justiça, eis o fim que ela persegue, transpondo
todos os obstáculos e expondo-se a todos os perigos. E como ela tem a sua sede no mais profundo
da alma, pode revelar-se com brilho, mesmo na idade mais tenra e até no sexo mais fraco.

*

Dizia São Bernardo: Non est vir fortis, qui non crescit animus in ipsa rerum dzfficultate.
Tudo é possível àquele que tem fé, dizia Nosso Senhor Jesus Cristo: Omnia possibilia sunt

credente. E para mostrar, sob a mais expressiva das imagens, a íntima relação que há entre a fé e a
virtude da força, o Divino Salvador ajuntou: Se tiverdes fé, transportareis montanhas e nada vos
será impossível: Et nihil impossibile erit vobis.

Na verdade é próprio da fé agir sobre a vontade humana para comunicar-lhe uma energia
nova. Esta energia onipotente brilha entre pessoas de convicções inquebrantáveis, no meio de um
mundo que parece não acreditar mais na fortaleza dos homens.

Graças a Deus, não somos um povo aviltado ou envilecido de cujo meio a virtude da
fortaleza se desertou. E que a nossa fortaleza deriva do céu, vem de Deus: De coelofortitudo est.

A sua graça nos cobre e nos recobre de uma armadura invisível que São Paulo costumava
denominar de divina armatura Dei - a qual nos sustenta em todas as horas, principalmente nas horas
difíceis como esta que estamos vivendo, neste momento crucial da nossa história, nesta luta que
estamos sustentando em defesa da nossa Pátria. E, porque não dizer, também em defesa da Igreja.

Christianus iniles - todo cristão é um soldado. Eis o que nos dizem, de comum acordo, os
Santos Padres em seus comentários sobre o Evangelho.

Em nossa fronte já foi impresso o caráter de soldados de Cristo. O espírito de fortaleza -
spiritusfortitudinis -já nos impregnou a alma.

Escrevia São Paulo a Timóteo que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de força -
Non enini dedit nobis Deus spiritum tinioris, sedfortitudinis. E São Paulo continua: Noli itaque
erubescere testiinoniuin Domino nostro. Esta grave recomendação nos adverte que não devemos ter
medo de dar testemunho de nosso amor a Deus e o amor à Pátria, pelos quais devemos lutar com o
máximo de perseverança.

A virtude da fortaleza é a mãe da resistência ao erro e ao mal, é a mãe da atitude enérgica
diante dos que atentam contra a liberdade dos povos e os direitos que a comunidade tem de viver em
paz, que é a tranqüilidade na ordem. E a mãe da intrepidez na reivindicação do direito e da justiça.

O espírito de fortaleza é que nos força a reconhecer que não podemos ficar inertes ou de
braços cruzados nesta oportunidade. E que nos força a fazer os maiores sacrifícios na defesa da
civilização cristã constantemente ameaçada pelo comunismo materialista e ateu. Este espírito de
fortaleza é que nos obriga a gritar às orelhas do atual presidente da República: Não é lícito cubanizar
o Brasil. Não é lícito atrelar a nossa Pátria à Rússia Soviética que já transformou, em senzalas,
algumas nações da terra.

*

Observava um sábio e venerável autor do século VII que há dois gêneros de perseguições:
um que martiriza com violência e outro que se apresenta envolto em fantasias e em ficções e fórmu-
las enganosas - Duo sunt genera persecutorum, unum palam saevientium, alterum ficte
fraudulente rque biandientium.
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Ambas as modalidades de perseguições o comunismo adota.
Digam o que quiserem dizer, pela imprensa, pelo rádio, pela televisão ou por qualquer

outro meio de transmissão do pensamento, digam o que quiserem dizer os comunistas sem Deus e
sem pátria, não nos deixemos impressionar ou intimidar por eles. Não acreditemos nos seus atos,
nem nas suas palavras. Sigamos a recomendação do Profeta Ezequiel: Ne timeas eos, neque sermones
eorum metuas.

Se Deus nos fez a mercê de permitir que o nosso nascimento se desse numa época de
grandes lutas, foi para nos proporcionar a ocasião de alcançarmos boas vitórias. Certamen forti
dedit illi ut vinceret.

Quem desejar uma vida quieta fez muito mal em ter nascido neste século XX.
Peçamos ao Pai do Céu a graça de sabermos e de podermos viver como bons cristãos,

tendo nas mãos, e usando-as, todas as armas necessárias e indispensáveis para nossa legítima defe-
sa, enfrentando com desassombro os inimigos da Democracia, que é "de essência evangélica", e
combatendo com energia todos aqueles que querem comunizar a nossa Pátria.

A Religião e a Pátria, eis as grandes interessadas nesta luta em defesa do futuro do Brasil
e do mundo civilizado.

Os que se acham engajados nesta luta são soldados da Pátria e soldados da Religião. Esta
luta é por Deus e pela Pátria. Eis por que, tendo entrado nela, com prazer é que nela devemos
permanecer mais fortes do que os leões: leonibusfortiores

Lutemos.
Como leões respirando fogo é que devemos lutar, conforme lutavam os primitivos cristãos

que saíam das catacumbas de Roma para desafiar os gladiadores e as feras nas arenas do antigo
Império Romano: tanquam leones ignem spiranres.

*

Permiti-me, povo de Minas Gerais, fazer-vos este caloroso apelo: Armai-vos de muita
coragem para uma luta que será sem pausa e sem descanso contra aqueles que querem comunizar o
Brasil e estão empenhados em intranqüilizar a família brasileira. Armai-vos daquela firmeza com
que deveis manter, a qualquer custo, as tradições que herdastes dos vossos antepassados: Tenete
traditiones quas didicistis.

Armai-vos do bom propósito de união, de uma concórdia cada vez maior e mais íntima
entre vós. A concórdia é um muro que defende todos os povos com o qual todos se conservam. E a
verdadeira fortaleza com que os soldados ficam invencíveis. Cidadãos concordes, bem unidos,
nada têm que temer, nem governos que pretendam sujeitá-los nem tiranos que queiram oprimi-los.

Em uma de suas mais lindas páginas, Plutarco nos conta que os espartanos eram tão con-
cordes, andavam tão unidos, agiam com tal coordenação de esforços que, um dia, tendo sido Agesilau
perguntado por que não eram muradas as cidades de Esparta, em resposta, apontando os espartanos,
ele disse: Estes são os invencíveis muros de Esparta.

Somente unidos é que poderemos triunfar sobre aqueles que nos são contrários.

Armai-vos com a espada do espírito. Quando é forte e bem armado, o espírito está disposto
para os maiores sacrifícios. E a causa pela qual estamos combatendo, é sagrada e merece que, por
ela, sacrifiquemos tudo. Tudo, mesmo.

Armai-vos com as armas da inteligência, da lógica e da eloquência para o combate sem
trégua a este extremado nacionalismo que significa um patriotismo deteriorado, deformado, um
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desordenado amor à Nação: Immoderatum nationis amorem, segundo a expressão de Pio XI na sua
Encíclica Ubi Arcano. Esse nacionalismo não procura a sua medida e a sua norma nas regiões
elevadas da razão ética e política. Apaixonado e doentio, para ele não há direito, não há moral, não
há caridade nem respeito aos justos interesses alheios que sobre os seus interesses possam prevale-
cer. Conforme Gunnar Myrdal, esse nacionalismo, é uma droga perigosa e, muitas vezes, revela um
ressentimento negativo contra os estrangeiros em geral e contra os estrangeiros pertencentes a
certas nações, em particular E o egoísmo nacional tão condenável, do ponto de vista cristão, como
o egoísmo pessoal. Quando deveria significar a perfeição do patriotismo, o nacionalismo, entre
nós, está significando deploráveis excessos de amor à Pátria e ao seu povo.

Armai-vos uns aos outros com todas as armas de que fordes capazes de manejar na defesa
das vossas famílias, das vossas propriedades ameaçadas pelos comunistas que se tornaram donos
da supra.

Quem não sabe matar ou morrer em defesa da família não merece a honra de chefiá-la. E
quem, na defesa da sua propriedade, não souber morrer ou matar, não tem nem terá o mínimo de
condições para ser proprietário.

Com a consciência dos que sabem cumprir todos os seus deveres, Armai-vos uns aos
outros contra este mau governo que está desgraçando o Brasil, pois já permitiu a infiltração dos
comunistas nos postos-chave da política e da administração da República.

A autoridade do Presidente Goulart está sobrepondo a força à Lei, caprichosamente está
situando o bem humano da comunidade brasileira abaixo do interesse do comunismo materialista e
ateu. Assim procedendo e inclinando-se escandalosamente e cada vez mais para o lado dos comu-
nistas, já perdeu o direito de ser respeitado pelo povo que, contra ele, já se acha em estádo de
revolta ou de revolução.

O chefe do governo e os comunistas instalados no Poder Executivo da República já se
colocaram fora da lei e contra a lei e estão promovendo a intranqüilidade na desordem.

Levantando-vos contra eles, em defesa da Constituição que já não respeitam e em defesa
da tranqüilidade na ordem que é o maior bem comum, "a saúde do Estado" e o Estado de graça de
uma nação, armai-vos uns aos outros.

Quando a autoridade sobrepõe o capricho e a força à lei e o bem particular ou de um grupo
ao bem comum, cessa o dever de obediência e de respeito por parte do povo. Na Suma Teológica,
Santo Tomás ensina que resistir ou enfrentar uma autoridade injusta não é sedição.

Nenhum povo pode suportar mais que uma dose determinada de abuso, de injustiças, de
fraudes, de corrupção dos seus governantes. Atingida essa dose, a caldeira explode.

Armai-vos uns aos outros para a salvação do Brasil.
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Capítulo 31

ESTATUTO DA TERRA
(A Reforma Agrária do Presidente Castelo Branco)
Depois de vitoriosa a Revolução de 31 de março de 1964 e de haver sido eleito o General

Humberto de Alencar Castelo Branco para Presidente da República, fui passar dois meses lá na
Europa a fim de descansar-me da longa e árdua luta contra o governo de João Goulart.

Devo informar ao prezado leitor que a eleição de Castelo Branco para a Suprema Magis-
tratura da Nação dependeu do apoio do PSD. Sobretudo, do apoio de Juscelino Kubitschek, cuja
candidatura à reeleição estava empolgando o povo com a patriótica propaganda do JK-65, que já
havia ganhado as ruas de todas as cidades do Brasil.

De passagem, devo salientar que, naquela ocasião, a UDN tinha apenas 66 deputados, o
suficiente para não eleger qualquer militar udenista que ambicionasse a posse do importante cargo.
E o PSD, 116 deputados que, somados aos 66 do PTB e aos 25 do PSP, dariam a vitória a qualquer
outro candidato não vinculado à UDN, sempre malvista, como antipática, pela incontestável maio-
ria dos eleitores brasileiros que lhe votava espontânea e instintiva repugnância.

A Juscelino é que deve ser creditada a vitória de Castelo Branco, pois ele sabia que a
bancada pessedista, majoritária tanto na Câmara quanto no Senado, estava dividida entre a candida-
tura de General Amaury Kruel e a outra do General Eurico Gaspar Dutra. Unicamente a Juscelino,
que chamou a atenção de Castelo para o fato de a sua candidatura estar sendo anunciada no rádio,
na televisão, na imprensa e em outros veículos de propaganda, já podendo contar com a vitória nas
urnas de 1965. Como Castelo, quando foi mendigar o seu apoio, lhe havia garantido, sob palavra
de honra, que seriam realizadas as eleições diretas, naquele ano, e que a sua candidatura continua-
ria firme, ele voou a Brasília e fez interessante trabalho, durante mais de quatro horas de cochichos,
surpreendendo a todos que o conheciam, de longa data. Sentado numa cadeira, situada na área da
bancada mineira no Plenário da Câmara, ele parecia um sacerdote no confessionário por ocasião da
Quaresma. Todos os deputados pessedistas foram estar com ele. E a cada um fez cordial apelo para
que desse o seu voto a Castelo, de cuja boca, que lhe parecia sincera, ouvira a promessa de que a
data da próxima eleição presidencial, em 1965, não seria alterada. Quanto a possíveis compromis-
sos com Dutra ou com Kruel, ele se encarregaria de explicar a ambos os generais o que havia
acontecido. Assim, Castelo Branco foi eleito, por via indireta, Presidente da República, com a
votação maciça dos eleitores do PSD na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

Juscelino não se lembrava mais daquelas palavras de seu Ministro do Exército, quando, a
pedido de Tancredo Neves, se dispunha a promover a General-de-Exército, aquele mesmo Castelo
que já estava condenado a cair na expulsória ou na compulsória. Nessa ocasião, conversando com
Lott a respeito do assunto, ouviu dele estas palavras:

Este homem não merece a ambicionada promoção. É mau caráter. Sempre foi obstinado
em manter errados pontos de vista. Lá na Itália, contrariou uma ordem do General Clark,
Comandante Geral das tropas de que a Força Expedicionária Brasileira fazia parte. Man-
teve seu mal estudado plano de ataque aos soldados do Eixo. E o resultado foi a morte
inútil e sem glória de alguns pracinhas brasileiros. Se o senhor está disposto a promovê-
lo, com pesar é que referendarei a promoção de que o doutor Tancredo é padrinho. O
homem não merece tão grande favor. O senhor se arrependerá de havê-lo concedido. O
futuro lhe dirá que eu estou certo.
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Somente porque Castelo, depois de promovido por Juscelino, estava no serviço ativo e era
o Chefe do Estado Maior desde o governo de João Goulart, foi lançada pelo udenista Carlos Lacerda
a candidatura dele a Presidente da República, a qual mereceu o apoio eleitoral de Juscelino solici-
tado com humildade.

Regressando para o Brasil, observei que o povo estava perdendo o respeito à Revolução. E
a confiança, também. Desiludido, pensava que havia sido vítima de um primeiro de abril. Pois, se
antes achava que o ambiente político-social-administrativo, em que vivia, realmente necessitava de
ser saneado, depois chegara à conclusão de que a Revolução estava precisando de um saneamento
melhor e mais rigoroso.

A imprensa havia noticiado que Castelo Branco afirmava: Sempre fui da UDN. Sou eleitor
de cabresto do Deputado Carlos Lacerda. Com certeza, baseado nestas levianas palavras, foi que o
Deputado José Bonifácio Lafaiete de Andrada, meu prezado parente Zézinho, dizia para quem
quisesse ouvir: A Revolução é a UDN no Poder Era, mesmo. Tanto assim que parecia ter sido feita
contra o PSD, para vexar muitos pessedistas, para cassações de mandatos de pessedistas e de seus
aliados do PTB, do PSP e do PDC, para fazer outras besteiras e muitas patifarias contra pessedistas.
Por exemplo: mandar retirar do melhor carro produzida pela indústria automobilística aquelas duas
letras: JK, símbolo de uma época em que o Brasil, incontestavelmente, mais progrediu com notá-
veis desenvolvimento e crescimento econômico.

Pobres de espírito cristão mas riquíssimos de espírito de porco, os ridículos autores dessa
incrível façanha perderam seu precioso tempo, agindo como agiram sob o império da estupidez.
Fizeram-se donos da Revolução sem que, para tanto, tivessem méritos. Mas não revelaram bastante
inteligência para meditar esta verdade: Ainda que lhes fosse possível o esvaziamento das represas
de Furnas e de Três Marias e do açude de Orós; ainda que pudessem destruir os milhares e milhares
de quilômetros de nossas principais rodovias e deixar o mato crescer em toda a extensão da Belém
- Brasília; ainda que conseguissem arrasar a Capital da Esperança e Capital do Futuro, uma das
maiores obras do Século XX, Patrimônio Cultural da Humanidade, a sede do governo federal,
nascida da prodigiosa imaginação de Lúcio Costa e de Oscar Niemaier, eles não conseguiriam nem
conseguirão apagar o nome de Juscelino Kubitschek na memória, no coração e na saudade de todos
os bons brasileiros. Pois as grandes obras que ele planejou, executou e inaugurou, esmagando o
ódio feroz de seus gratúitos inimigos, viverão para sempre como aquela obra-prima de Lucano que
o futuro não condenou ao esquecimento:

Pharsalia nostra vivet
Et nuilo a tenebris damnabitur aevo.

Na verdade, enquanto houver bons brasileiros a boa fama aclamará Juscelino; e enquanto
houver Mundo, se ouvirá o seu nome que viverá para sempre - Et nomen illius erit vivens in aeternum.

Entre os assuntos que estavam na Ordem do Dia, figuravam os concernentes à prorrogação
do mandato de Castelo Branco, ao voto do analfabeto e à outra reforma agrária apresentada sob a
capa de um esquisito Estatuto da Terra, plenamente inaceitável.

Castelo não se lembrava mais daquela garantia oferecida a Juscelino, seu maior eleitor, aquela
de que seria mantido o calendário eleitoral de 1965. Nem se lembrava de que as reformas de Goulart,
principalmente a Reforma Agrária, não conseguiram sensibilizar o povo que se manifestou, em parte,
indiferente e, na maior parte, alegre, muito alegre, com a sua saída da presidência da República.
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Carlos Lacerda estava com a razão quando declarou: Reformas de base são pretexto para
todo governante que não sabe governar.

Tido e havido por homem de superior cultura e muito inteligente, Castelo Branco não
devia nem podia ser mal assessorado nesse inoportuno e mal pensado Estatuto da Terra que, se
algum dia, conseguisse ser aprovado, seria o fim, seria o caos. A fome seria a sua glória. A sociali-
zação da pobreza seria o seu destino. Pois socializar a terra, sem antes criar condições de produção,
seria socializar a pobreza e não a riqueza.

Em vez de ficar ouvindo Roberto Campos e outros gênios, especialistas em agricultura,
os quais nunca plantaram batatas nem pés de couve ou de quiabo, ele devia escutar homens práti-
cos, filhos de famílias modestas, mas que se enriqueceram no trabalho de cada dia, lavrando a terra,
plantando sementes e colhendo abundantes frutos de seus abençoados suores, como José Rezende
Peres. Este dinâmico agricultor mineiro, entre muitas lições úteis, lhe haveria de dizer:

1°) O que dói é ver a maldade de conhecidos teóricos irresponsáveis destruir a confiança
do povo na Revolução, apagando a esperança no coração do produtor rural. Se é plena-
mente justificável que um Presidente não possa entender todos os assuntos de interesse
para a economia nacional, é imperdoável que se assessore mal confiando a leigos na
matéria decisões sobre o que não entendem.
Se, um dia, tivesse a necessidade de submeter-se a uma séria intervenção cirúrgica, o
Presidente certamente só entregaria o seu corpo ao bisturi do mais famoso cirurgião. No
entanto, para resolver importantes problemas de produção rural, convocou uma equipe
de doutores que não sabem qual é a diferença que existe entre um pé de arroz e um pé de
capim jaraguá ou de sapé. Agricultores cultivando seu bem-estar; aspirando o ar refrige-
rado e nunca fazendo sair pelos poros a mínima quantidade de suor; legislando em luxu-
osos gabinetes bem aparelhados de caríssimos equipamentos, querem é, de uma hora
para outra, destruir toda uma agricultura que secularmente vem sustentando a Nação.
Técnicos completamente ignorantes em matéria de administração agropecuária é que
resolveram a ensinar os agricultores o ofício deles, impondo errado ponto de vista sobre
o tamanho que deve ter uma fazenda ou qualquer outra propriedade rural.
O que essa gente anda fazendo no governo é promover o enfraquecimento da Revolução,
que não foi feita para reerguer a bandeira tomada ao inimigo, visto que tudo está voltan-
do à angústia anterior; ao desânimo, ao pessimismo.

2°) Por que e para que toda essa falação sobre a necessidade de chácaras para o Brasil,
combatendo as grandes fazendas e fomentando o erro monstruoso das pequenas proprie-
dades rurais? Trata-se de manifestar uma supina ignorância ou uma trama contra a Re-
volução que o povo fez e os militares se apoderaram dela. Porquê não dizer francamente
ao Presidente Castelo Branco que ele precisa dar assistência técnica ao pequeno e ao
grande proprietários de terras agricultáveis? Porquê lhe não ser leal, informando-lhe
exatamente que temos terra de sobra, mais de oitocentos milhões de hectares, e muitíssi-
mos homens despreparados para a agricultura querendo terra sem saber para quê? Será
que por de trás de tanta demagogia haverá algum interesse de não criar concorrência
com produtos agrícolas de outras nações? Porquê desgastar o prestígio do Presidente e
prejudicar o bom nome da Revolução numa hora em que os expulsos do Poder estão
ansiosos para voltar a agitar a Nação?
O Presidente da República está procedendo como ingênuo, não percebendo que há quin-
tas-colunas no seu governo querendo incompatibilizá-lo com o povo. Quem já colaborou
com João Goulart para sua desgraça não tem condições de colaborar para o bom êxito da
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administração de Castelo Branco, que não pode confiar nesses 'teóricos' que querem é
gozar das delícias desfrutáveis existentes na ocupação dos mais altos cargos públicos. Se
ele acredita na filáucia de tantos flibusteiros, por que não dá ouvidos àqueles que, antes de
tudo e acima de tudo, preferem defender os interesses do Brasil?
Esta falada divisão de terras e a substituição de quem é relativamente capaz pelo analfa-
beto que não sabe lavrar a gleba é um crime contra a Nação. Em 1917, Lenine era mais
objetivo e dizia que não se come a terra. E é impossível cultivá-la sem instrumentos de
trabalho, sem sementes, sem adubos, sem máquinas e sem dinheiro. A propósito: onde
está o dinheiro para o inflacionário Estatuto da Terra, se o governo o não tem para ajudar
os atuais pequenos produtores rurais. E demagógica, esquerdista e contrária aos interes-
ses da agricultura e da pecuária nacionais, a filosofia do tal Estatuto da Terra.

*

Observando tudo isso, senti a necessidade de voltar, sem demora, à Tribuna da Câmara dos
Deputados para, de acordo com a minha capacidade, servir o povo, de modo especial bem servir à
gente da roça que não está pedindo terra nem clamando por reformas inúteis e irrealizáveis, refor-
mas demagógicas e antipatrióticas, despertadoras de vãs esperanças. E para combater esses "técni-
cos" de mãos lisas e sem calos, porque nunca pegaram nos cabos de enxadas e nunca passaram de
semeadores de ilusões, de coveiros da confiança depositada neles. Para combater essa bem remune-
rada súcia de malandros que só sabem explorar os porões da alma popular, acenando para a multi-
dão dos enganados com presentes de grego.

Se falo assim é porque esses malandros, indivíduos dados ao abuso da confiança dos ou-
tros, nunca levaram a sério o Plano Integrado para a Agricultura, o Plano de Emergência para o
Abastecimento, as bases para a Política Agrícola e para a verdadeira Reforma Agrária, apresenta-
dos pelos Secretários de Agricultura de 19 Estados da Federação, reunidos em Viçosa - MG, entre
28 e 31 de julho de 1964.

Eles chamaram a atenção do governo federal para considerar que

o trabalhador rural não está capacitado nem treinado para dirigir a atividade agrícola. É
apenas executor de tarefas rudimentares, como capinar; covar; semear, colher Não tem o
sentido da organização e, menos ainda, o da racionalização. Não dispõe de capital para
cultivar e esperar Certamente seria um produtor pior do que o proprietário. Se este é
atrasado e apegado à rotina, pior ainda é aquele.

Foi em vão que eles fizeram ao governo esta indicação:

A desapropriação terá por base o valor real, fazendo-se a correção dos lançamentos
fiscais retroativamente no período dos últimos cinco anos, como também somente poderá
ser paga em títulos, no todo ou em parte, caso concorde o proprietário, compensada
sempre para o portador a depreciação monetária e assegurada aos títulos poder liberatório
para pagamento de tributos.

É lamentável que o atual governo queira realizar os planos imaginados por João Goulart,
queira a reforma da Constituição para mais facilmente poder avançar sobre a propriedade privada.
E, se conseguir a referida reforma, forçar o proprietário, através de impostos cada ano mais
escorchantes, a sacrificar as dimensões da sua propriedade.

Mãe espiritual do povo brasileiro e Mestra incomparável de todos os povos, a Igreja Cató-
lica ensina que o direito de propriedade ou domínio que vem da própria natureza deve ficar intacto
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e inviolável para cada um. Vale dizer: devem ficar intactos o direito natural de propriedade e o de
legar os seus bens por via de herança. São direitos que a autoridade não pode abolir. Não tem
tampouco o direito de esgotar a propriedade privada por um excesso de encargos e de impostos. (E
o que se lê no Código Social de Malines, Capítulo IV, na parte relativa à Propriedade Privada.)

Vem a calhar esta observação do Papa João XXIII:

A experiência e a história atestam que, onde os regimes políticos não reconhecem aos
particulares a posse dos bens de produção, as liberdades fundamentais ou são violadas
ou suprimidas, pelo que fica provado que, nesse direito, elas encontram garantia e estí-
mulo. Eis por que organizações e movimentos sociais e políticos, que até bem pouco tem-
po se mostravam hostis à propriedade privada dos bens de produção, hoje, esclarecidos
pela evolução social, modificaram, sensivelmente, as suas posições ejá começam, de fato,
a reconhecer esse direito.

*

Discursando, no dia 13 de outubro de 1964, permiti-me a liberdade de provocar a atenção
do Sr. Presidente da República para alguns aspectos da Reforma Agrária que ele pretendia fazer,
baseado no Estatuto da Terra proposto ao exame do Congresso Nacional. E falei:

Se o Brasilfosse um país como a Itália ou como o Japão, onde há pouca terra para muita
gente que está em condições de cultivá-la, então, sim, poderíamos concordar; em parte, com
essa política agrária que o governo da República deseja fazer Mas aqui se dá o contrário:
há muita terra para pouca gente. Na verdade, o Brasil é um daqueles países que o Papa João
XXIII classificou como escasso de população e abundante de terras agricultáveis.
Tendo o mínimo de bom senso, qualquer homem dotado de certa inteligência e de alguma
cultura poderá concluir que num país de 800 milhões de hectares, onde os proprietários
de terras possuem menos de 80 milhões de hectares, um governo bem intencionado pode-
rá resolver o problema de acesso à terra ou da sua adequada exploração, sem cobiçar as
coisas alheias. Basta voltar as vistas para as terras de propriedade pública: as do domí-
nio da União, dos Estados e dos Municípios. Para as outras pertencentes aos órgãos
autárquicos. E, principalmente, para as terras conhecidas por devolutas.
Com que autoridade o governo, que indeniza firmas estrangeiras concessionárias de servi-
ços públicos com quase 200 milhões de dólares, poderá apresentar-se diante de brasileiros
querendo indenizar-lhes as terras a serem desapropriadas com títulos de difícil resgate?

João Goulart se perdeu porque fechou os seus ouvidos aos bons conselhos de verdadeiros
amigos e, também, de pessoas sensatas, como os arcebispos de Diamantina (Dom Sigaud) e de
Campos (Dom Castro Maier).

A grande maioria do povo brasileiro desejava uma reforma agrária cristã que respeitasse
os direitos dos fazendeiros, dos proprietários rurais. E ainda espera que venha, um dia ( não sei
quando), uma reforma que não seja anticristã e socialista, e que não respeita tais direitos.

Conforme a séria advertência dos mencionados arcebispos:

1 0) não é lícito desapropriar terras sem que haja comprovada e proporcionada utilidade
para o homem comum;
2 0) a moral católica não admite desapropriação a preço injusto nem perseguição tributária;
3 0) o simples não-aproveitamento de um terreno não é motivo suficiente para desapropriá-lo;
40) não é lícito ao Poder Público, no Brasil, expropriar imóveis privados, para efeitos de
reforma agrária, dado que a ele pertence a maior parte do território nacional.
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Interessante e oportuníssima, conquanto pareça indiscreta, esta consideração dos mesmos
arcebispos:

Se o Estado realmente não dá e não dispõe de recursos para dar assistência adequada aos
três milhões de atuais propriedades rurais existentes, como pode prometê-la a milhares
ou milhões de propriedades novas? Está provado que a eficiência do Poder Público, nessa
tarefa, não existe, como nunca existiu. E apoiar sobre a esperança de tal eficiência toda a
nova estrutura rural importaria correr o grave risco de levar para o caos os improvisa-
dos proprietários de terras doadas ou para o abismo. E quem lucrará com essa barbari-
dade? O proprietário espoliado? Nunca. Também não lucrará o pobre trabalhador rural,
o novo escravo de uma agricultura deficitária, dirigida por uma burocracia incapaz. Nem
lucrariam os detentores do Poder Público, naturalmente empenhados em promover a pros-
peridade geral e postos, então, a braços com uma crise ciclópica. Só ganharão os interes-
sados na promoção da miséria, da agitação e da luta de classes.

O Si: Último de Carvalho: São preciosos esses elementos que V. Exa. traz para melhor
esclarecimento da Casa. Mas não precisaríamos de tantos e tão brilhantes. Bastaria que o eminente
Senhor Castelo Branco se lembrasse de que ocupa hoje a Presidência porque foi um dos líderes da
Revolução que nasceu em Minas Gerais, feita pelo povo e apoiada pelas forças armadas. Pergunta-
ríamos, então, ao Senhor Presidente Castelo Branco: Por que houve a nossa Revolução? Qual o
motivo de essa Revolução fazer S. Exa., ser o atual Presidente da República? Foi justamente por-
que João Goulart quis impor à Nação a reforma da Constituição, quis impor ao Congresso Nacional
um projeto de emenda constitucional para acabar com a propriedade privada. Esta Casa rejeitou a
reforma constitucional, e o povo mineiro se levantou em massa contra a proposição do Presidente
João Goulart. O Marechal Castelo Branco deve refrescar a memória e lembrar-se de que está na
Presidência da República exclusivamente por causa da reação do povo contra a reforma da Consti-
tuição, e nada mais.

O SR. PADRE VIDIGAL: Agradeço o aparte de V. Exa., nobre Deputado Último de Car-
valho, o qual não foi apenas oferecido ao meu discurso, mas sobretudo, ao exame e à meditação do
senhor Presidente Castelo Branco. As suas palavras, Sr. Deputado, me deram a certeza de que
estaremos juntos em mais esta luta pela defesa da Constituição que não precisa de ser emendada a
fim ser feita uma boa, honesta, decente, racional e cristã reforma agrária.

O Si: Arruda Câmara: Desejo vir em apoio a V. Exa., porque fui o autor do malsinado
dispositivo constitucional que se quer pôr abaixo. Não houvesse eu, em 1946, colocado aquele dispo-
sitivo no art. 141, § 16, da Constituição, o direito de propriedade já se teria volatilizado neste País.

O SR. PADRE VIDIGAL: Continuando o meu discurso, posso e quero afirmar que, hoje,
os homens da roça, incansáveis trabalhadores que capinam áreas imensas, abrem covas para a boa
semeadura, e colhem os frutos de seus suores, não são bobos, não. Pois sabem que, se chegarem a
receber a doação de alguns hectares de terra, não ficará resolvido o problema da alimentação de
suas famílias nem o do aumento da produção nacional de grãos.

O governo terá outras obrigação a cumprir. Dentre elas, a de interessar-se pela saúde e pela
educação deles e de suas famílias, sob todos os aspectos e implicações. Se lhes não ensinar como
deverão usar bem as áreas que lhes forem destinadas e se lhes não fornecer boas sementes, bons
adubos, inseticidas, fertilizantes e instrumentos agrícolas, gratuitamente ou por preço baratíssimo;
se lhes não for facilitado o acesso ao crédito eficiente, na hora certa, no momento exato, na época
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própria; se o governo não estiver sinceramente disposto a tomar essas providências e mais outras,
então melhor será não alimentar as boas esperanças de toda essa numerosa gente que, se for enga-
nada, será capaz dos maiores desatinos, das piores desordens.

*

Não desejo acreditar que o Sr. Presidente Castelo Branco prefira escutar as palavras lison-
jeiras daqueles que vivem permanentemente num delirium tremens de adulação e que gostam de
freqüentar o Palácio do governo, possuídos daquela doce convicção de que, a qualquer momento,
poderão colher as migalhas que saem do gabinete de S.Exa. Estou entre aqueles poucos que acredi-
tam ser o Presidente, como foi Marco Aurélio, mais amigo de concentrar-se na mais rigorosa medi-
tação do que de ver-se rodeado de aduladores que sempre foram e continuam sendo considerados
como ratos de palácios e cachorros caçadores de dádivas.

O Si: Último de Carvalho: Eles foram os autores da ruína de João Goulart.

O SR. PADRE VIDIGAL: Em todos os tempos e lugares, os aduladores foram compara-
dos com o gorgulho criado no grão e que só o abandona quando está vazio; com ofogo que só deixa

a madeira depois que a consome totalmente; com o camaleão que toma todas as cores, exceto a
vermelha, símbolo da vergonha, e a branca, símbolo da pureza; com moinhos de vento que, com

todos os ares, móem: e com aquelas cobras que secam e esterilizam as árvores que elas lambem.
Ditas estas palavras que acabo de pronunciar, venho pedir ao Sr. Presidente Castelo Branco que não
se deixe levar pelos argumentos de alguns dos seus assessores e aduladores, que são seus piores
inimigos, empenhados que se acham na desagradável empresa de fazê-lo digníssimo sucessor do
Presidente João Goulart, que sempre foi muito aplaudido por nacionalistas vermelhos, por bossa-
novistas de todos os partidos políticos, por aqueles pessedistas que se especializaram em fórmulas
e mais fórmulas de emendas à Constituição, e por toda essa gente que tenta fazer cair o movimento
revolucionário nas mãos daqueles contra os quais ele foi organizado e realizado.

Nesta oportunidade, apraz-me salientar que alguns deputados janguistas gostam de citar e
de explorar o Presidente John Kennedy até para defender pontos de vista que se afinam com o
comunismo. Era só o que faltava!!! Do saudoso estadista norte-americano, esta afirmação que,
agora, submeto ao exame à apreciação de todos que compõem este Plenário:

Qualquer futuro programa para a lavoura deve ser realizado por fazendeiros para faeii-
deiros. A administração básica no plano local deve estar nas mãos de comissões de agri-
cultores. Nenhum burocrata, nenhum economista ou cientista político conhece as necessi-
dades, as tendências e as variações do quadro agrícola, tão bem como os agricultores. No
plano nacional, precisamos de uma Junta Federal da Lavoura composta de líderes dos
grupos produtores de gêneros-chaves Junta que possa explicar as necessidades dos agri-
cultores. Essa Junta seria composta de verdadeiros agricultores; e, como agricultorev
não considero aqueles que têm uma vaca e dez Bancos. Refiro-me àqueles que são real-
mente agricultores e que tanto contribuíram para o progresso do País no passado e que
tanto podem e devem fazer para a construção do belo futuro da nossa Pátria.
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Se o Sr. Castelo Branco pensa que não merecem ser levadas a sério as minhas palavras e
aquelas outras do grande agricultor José Rezende Peres, publicadas pelo O Globo, no dia 10 de
outubro deste ano, saiba que este fazendeiro é um dos mais lúcidos lavradores brasileiros que nunca
necessitou da proteção do governo para transformar suas propriedades rurais em modelares estabe-
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lecimentos agrícolas, nos quais até os norte-americanos têm muito de aprender. As suas palavras
devem ser ouvidas, e têm de ser ouvidas. Mais do que qualquer outra desses técnicos que de cam-
pos e de lavouras só conhecem o suficiente para serem tidos e havidos por ignorantes ou analfabe-
tos de pai e mãe e parteira.

Faço votos para que o nosso Presidente pese bem e meça bem as palavras de seus dois
mais fiéis amigos, até agora, incontestáveis chefes civis da Revolução de março, sem os quais ela
não teria conseguido sair vitoriosa, os governadores de Minas Gerais e da Guanabara.

O Sr. Magalhães Pinto já se manifestou contra a reforma da Constituição para efeito de
qualquer reforma agrária, e acaba de fazer severas restrições ao Estatuto da Terra, as quais foram
publicadas nos jornais da Capital da República, do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Belo Horizon-
te. Dentre elas, destaco as seguintes:

1°) A emenda que pretende modificar o artigo 5° da Constituição Federal, no item 15,
compromete seriamente nosso sistema federativo, porque atribui à União a faculdade de
regular o processo de incidência e cobrança dos tributos estaduais e municipais. Isto não
pode ser aceito pelos Estados porque subverte a técnica constitucional de discriminação
de rendas, cujo traço definidor é a autonomia e a competência tributária privativa das
três ordens jurídicas que integram o sistema federativo. Acresce ainda que agrava a dita-
dura financeira da União em cuja competência legislativa já se acham as grandes linhas
da política econômica e financeira.

2°) Outra objeção é a de verificar que se pretende generalizar um tipo de propriedade
familiar que, possivelmente, conduziria o País a uma organização agrária marcada pela
característica de propriedade de subsistência, em vez de propriedades destinadas a pro-
duzir para o mercado. Embora o seu dimensionamento seja agora satisfatório, como módulo
de referência, prevalece ainda a preocupação de institucionalizar a propriedade familiar
como base e objetivos fundamentais da reforma agrária. Isto é o que se conclui do item 1
do art. 20 e do § ]'do art. 21.
O imposto progressivo, instituido com função extrafiscal, visa a transformar a estrutura
agrária em um sistema de propriedade familiar

3°) A despeito de a alíquota -base do imposto territorial ter sido reduzida, louvavelmente,
de 0,5 para 0,3%, as medidas fiscais e de outra natureza, consubstanciadas no Estatuto da
Terra, comprometem a agricultura brasileira, por causa dos múltiplos e pesados ônus
decorrentes do imposto 'inter vivos' e do 'causa mortis', os tributos municipais, as contri-
buições de melhoria e de previdência social, o salário mínimo rural igual ao do trabalha-
dor urbano, o custo proibitivo dos implementos agrícolas, fertilizantes, e os impostos
territorial progressivo e de renda.

4°) Insiste na tese de que as tarefas executivas da reforma agrária devam ser confiadas
aos Estados, fato que o Estatuto da Terra não tem considerado e que julgo essencial ao
êxito da reforma. Essa, a tese da descentralização que sempre venho sustentando.

5°) Outro princípio que defendo, visando ao êxito da implantação da reforma agrária, é a
substituição progressiva onerosa pela isenção de impostos de transmissão e de lucro imo-
biliário, de modo a facilitar a divisão de latifúndios e a eliminação dos minifúndios pela
aquisição de áreas contíguas.
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Aplaudido, semana passada, em São Paulo e no Paraná, por pequenos lavradores e traba-
lhadores da lavoura, que gritavam não haver problema agrário tal como é posto pelo governo, e
saudado, com entusiasmo, como a última e grande esperança do Brasil, o governador da Guanabara,
depois de classificar o Estatuto da Terra como uma droga, uma vasta impostura, uma obra de
monstros, uma declaração de guerra ao Brasil, afirmou:

1°) O projeto do governo beneficia a magnatas brasileiros e estrangeiros capazes de mo-
bilizar capitais de vulto para invertê-los nos grandes empreendimentos agrícolas.

2°) Aprovar o projeto, como o governo quer; significará levar afome a milhões de brasilei-
ros. A produção agrícola ficará a cargo de milhões de propriedades familiares e de gran-
des empreendimentos agrícolas. As cidades nada receberão de nenhuma dessas duas fon-
tes: das primeiras nada virá porque elas produzirão apenas para o sustento próprio; e
das segundas tampouco receberão alguma cousa, porque os gêneros de primeira necessi-
dade serão produzidos para exportação.

Afirmando que está criticando construtivamente, Carlos Lacerda disse, em Moji das Cruzes:

O Estatuto da Terra irá fazer grassar neste País uma epidemia nacional da fome a título
de reforma agrária. A reforma agrária é um sarampo contra o qual devemos vacinar o
Brasil.

O Presidente Castelo Branco não é homem de inteligência em extremo escassa. Pelo con-
trário, é superdotado de formoso talento, conforme consta em certa área de seus fãs militares.

Não há ficção que o tempo não descubra. A mais permanente tem a constância de uma flor.
Por isso, é que a glória do ignorante não excede os termos de um instante.

Estou entre aqueles que pensam ser realmente extraordinária a sua inteligência que supera
a de qualquer outro militar, como o sol supera em brilho todos os outros astros.

S.Exa. goza de boa fama. Muito boa. Tem agido mais conforme os ditames da consciência
do que atendendo aos respeitos da opinião pública, observando aquele bom conselho de Sêneca:
Nihil opinionis causa omnia conscientiafacito.

Muito se deve fazer pela conservação da fama. Entretanto se houver necessidade de sacri-
ficar a consciência para que a fama fique ilesa, sacrificada seja a consciência, que é necessária a
cada um de nós, enquanto a fama é necessária a cada um de nós e ao povo em cujo meio vivemos.
Este, o motivo por que Plauto (M. Accius Plautus, nascido 227 anos antes de Cristo) deixou escrito:
E mesmo rico quem salva afama, ainda que perca tudo.

No Livro 4 de seus Annales, Tácito (C. Cornelius Tacitus) adverte: Quem despreza a boa
fama facilmente desprezará as outras virtudes. E Plutarco, moralista e biógrafo, na Vida de Alcibíades,
ponderou: O desprezo da fama é vício conjunto com a imprudência e com a doidice.

Lamentavelmente, o Sr. Presidente da República não tem dado ouvidos às advertências
dos Governadores Magalhães Pinto e Carlos Lacerda, preferindo dá-los a conhecidos Ministros
que, fazendo o jogo dos comunistas, insistem em levar a desordem aos campos e a inquietação aos
atuais agricultores que precisam de paz para seu bem suado trabalho de cultivo da terra.

Continuando a proceder assim, o Presidente acabará transformando o Brasil naquele es-
quisito paraíso belo da humanidade a que se refere o Hino da Terceira Internacional, no qual já
foram transformadas a Rússia, a China Continental e Cuba. Ele não pode e não deve continuar
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confiando em alguns assessores que poderão levá-lo a irremediável desastre de terríveis conse-
qüências irreparáveis.

Não estando bem acompanhada pela razão e pelo bom conselho, a confiança não pode
finalizar bem os seus atrevimentos, mesmo quando, algumas vezes, favorecida da fortuna, saía com
felicidade em seus progressos: Audatia sine consilio semel, aut iterumfortunata esse potest, demum
omnia evertit, escreveu Petrarca no Liber II De Respublica.

Conquanto, ensimesmados se esforcem a fim de serem tidos e havidos por sábios, cientis-
tas, técnicos e economistas, alguns de seus auxiliares ainda não conseguiram apresentar-se em
público como prudentes. Se a ciência não estiver acompanhada da prudência, não servem os sábios
nem os técnicos, por mais cultos que sejam, para Ministros de governos. Se não forem prudentes,
não merecem os pomposos títulos que ostentam. Oportuna aquela advertência do clássico latino:
Nuliam habes mentem, nisi sitprudentia tecum.

Os dois citados governadores são bons amigos do Presidente Castelo Branco. E estão em
condições de lhe dar bons conselhos.

Se o bom conselho preceder a execução da obra, logo ela será executada sem perigo.

O Presidente deve saber que amigo verdadeiro é aquele que repreende, que censura e que
discorda. De Publius Mimus, esta interessante observação: Bonus amicus nunquam erranti seaccomodat.

Certa vez a um soberano famoso elogiaram muito um de seus ministros. E ele respondeu:

Tudo ele é. Mais do que inteligentíssimo, é um gênio. De vasta cultura e poliglota, é
ilustríssimo orador Senhor de universais conhecimentos, sabe tudo. Mas nunca me con-
tradiz nem discorda de mim. E isto é sinal de que é malicioso e lisonjeiro.

Cuidado, Presidente! Quem lhe ensina erros e louva a sua inocência em aceitá-los com
bons modos, não é seu sincero amigo. O que ele está querendo é a sua perdição, seu retumbante
fracasso no governo do Brasil.
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Capítulo 32

A VERDADE

No dia 5 de novembro de 1969, subi à Tribuna da Câmara dos Deputados, durante o gran-
de expediente, para pronunciar um discurso sobre a Verdade.

Embora o assunto não fosse do agrado da maioria dos Srs. Deputados e de muitos outros
políticos, falei sobre ele, quase uma hora.

Para este livro transcrevo os trechos que me parecem necessários ao prezado leitor para
avaliar e julgar as minhas palavras.

1°) A Verdade é um dos nomes de Deus: Ego sum ventas. Por isso é que devemos amar e
adorar a Verdade perseguida, castigada, esbofeteada, açoitada vilipendiada. E, de modo particular,
a Verdade crucificada.

Dizer a verdade é chamar a Deus por um de seus nomes. E chamar a Deus por um de seus
nomes é orar.

Perguntado Pitágoras que cousa fazia os homens mais semelhantes a Deus, disse: Fazer
benefícios e exercitar verdades.

Vem a propósito aquela observação de São João Crisóstomo: Tal é a condição da mentira
que ainda sem haver quem a pretenda descobrir se conhece; tal a da verdade que ainda havendo
quem a impugne, se manifesta.

Toda verdade é católica. Deveu ter sido por isso que Georges Bernanos advertiu: A mais
humilde das verdades foi resgatada pelo Cristo. Tanto quanto qualquer um de nós, eia participa da
divindade daquele que se dignou revestir a nossa natureza.

2°) Muitos deputados e senadores gostariam de dizer verdades, mesmo aquelas que não
estão de acordo com as suas conveniências.

Como eles não devem ignorar, se houve a instituição divina da palavra, foi para ela ficar
associada à misteriosa onipotência da Verdade.

É gostoso dar testemunho da verdade, como fazia Jesus Cristo diante dos poderosos da
Terra. E mesmo gostoso dizer verdades, principalmente aos ouvidos daqueles que não gostam de
ouvi-Ias.

É certo que o cristão desprovido do amor à verdade e que não tem fibra para afrontar o
escândalo lesa o Cristianismo, compromete a honra do próprio Cristo e não presta bons serviços
à Pátria.

Quando o escândalo é provocado pela verdade, mais vale sofrer o escândalo do que trair a
verdade, eis o que afirma São Tomás de Aquino (1225-1274), repetindo a advertência de São
Gregório 1, o Grande (540-604).

Correto o pensamento de Bernanos: O escândalo não está em dizer a verdade, está em não
a dizer toda inteira, de introduzir nela uma mentira por omissão que a deixa intacta por fora, mas
que lhe rói, como um câncer, o coração e as entranha.
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3°) Tão estimada é a verdade que não há nação, por mais bárbara que seja, que não tenha
por ela o maior apreço.

Entre os pagãos, antes de Cristo, muitos filósofos manifestavam bonitos pensamentos so-
bre ela. Por exemplo:

• Epimênides de Gnossa (século VII antes da Era Cristã) ensinava que a verdade alumia a
terra, confirma o que é claro a aclara ou esclarece o que é duvidoso.

• Platão (429-347 a.C.) doutrinava que a Verdade é um centro em que todas as cousas
repousam, um norte por donde todo mundo se governa, um antídoto com que todos se curam, e uma
sombra onde todos descansam.

• Cícero (106-43 a.C.), certa vez, exclamou: Grande força a da verdade que, por si mes-
ma, se defende contra os engenhos, as astúcias e as traições de todos.

• Quilon (um dos Sete Sábios da Grécia, aquele que morreu de alegria ao beijar seu filho,
vencedor dos Jogos Olímpicos) afirmava que a verdade é um tempo que não se muda, uma flor que
não se murcha, um mar que não se altera, um porto em que nada periga.

• Segundo Esquines (390-314 a.C.), a verdade é uma força sem a qual afortaleza éfraca,
• prudência é malícia, a temperança é miséria, e a justiça sanguinolenta, a humildade é traidora,
• paciência éflngida, a riqueza é perdida, e a piedade é supérflua.

• Conforme Anaxágoras (500-428 a.C.). cujas lições eram assistidas por Sócrates e Péricles,
• verdade é uma saúde que nunca enferma, uma vida que nunca morre, um caminho que a ninguém
cansa.

• Como disse Demétrio de Falero (século II a.C.), a verdade é um tesouro tão rico que o
esconde a natureza nas entranhas da Terra e se descobre com o tempo. Esta a razão por que um
poeta grego, referido por Aulus Gellius autor das Noites Àticas, no capítulo 12 de seu Livro 12, a
chamou: filha do tempo - ventas temporis filia. As vezes, o tempo tarda, mas não falha; porque tem
seus passos medidos e pausados. Quando menos se espera, a verdade chega em socorro daqueles
que a desejam.

40) É a verdade como a palmeira. Quanto mais oprimida, mais direta se levanta. Sempre
salva aquele que nela confia. Cinqüenta vezes, em diversas ocasiões e por diferentes delitos, Cícero
foi acusado entre os romanos, mas, em todas, saiu livre. Noventa vezes, Aristófanes (o mais célebre
poeta cômico de Atenas, no século VI a. C.) foi levado a julgamento entre os gregos e, em todas
elas, foi declarado sem culpa.

Os atenienses amavam tanto a verdade que houve, na República de Atenas, uma lei que
absolvia o rei que confessasse os seus delitos, como conta Alexander ao Alexandro (AlessandroAliesandni, 1461-1525 d.C).

Os lacedemônios nunca quiseram vê-Ia saindo da boca de gente ruim. Quando algum
indivíduo de mau nome ou de péssima fama dizia alguma sentença cuja verdade era evidente,
mandavam que a pronunciasse outro de boa fama.

Não mentia nem por brincadeira, o General Epaminondas, estadista tebano que viveu no
século V antes de Cristo, nejoco quidem mentiretur. Xenócrates, filósofo grego (406-314 a. C.),
discípulo de Platão, conhecido por homem da verdade, era acreditado, em qualquer caso que teste-
munhava, sem juramento. Atilho Régulo, general romano ilustre por sua lealdade (século III a.C.),
tendo caído prisioneiro dos cartagineses, foi por estes mandado a Roma, sob palavra, a fim de
propor ao Senado uma troca de prisioneiros. Régulo dissuadiu o Senado de aceitar a proposta dos
cartagineses. E, resistindo às lágrimas da sua mulher Márcia e de seus filhos, às súplicas de todos
seus bons amigos, voltou a entregar-se aos cartagineses que o supliciaram. Preferiu mais cumprir a
sua palavra, voltando para receber a morte, que ficar em Roma, salvo e mentiroso.
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A um soldado que mentiu, Artaxerxes mandoufurar a língua com três cravos. Assim eram
castigados OS mentirosos, pois, como dizia Aristóteles, não pode haver cousa mais prejudicial à
República que homens mentirosos, sem crédito mesmo quando falam verdades.

Antigamente, os egípcios observavam que os juizes eram os mais justo e sinceros, e que
para símbolo de sua pureza traziam ao pescoço uma imagem da Verdade.

5°) Geralmente falando, é arriscado aos políticos dizerem verdades ao Governador do Esta-
do ou ao Presidente da República. Poderá acontecer-lhes o mesmo que aconteceu com o profeta
Miquéias que, por dizer verdades ao Rei Acab, levou tremenda bofetada e, depois, foi preso e dado de
comer por tigres e panteras. Com Calístenes (365-328 a.C.) que por haver dito a Alexandre Se sois
deus, fazei favores aos homens, porém se sois somente homem, cuidai de sê-lo simplesmente, viu
cortado o seu nariz a fim de nunca mais o meter aonde não devia. E fez mais: mandou enterrá-lo, vivo,
numa cova. Com aquele Embaixador de Veneza, que por fazer a Manuel, Príncipe de Constantinopla,
algumas censuras a seu incorreto procedimento, teve os seus olhos vazados. Com  Daniel que, por
haver dito incômodas verdades a quem precisava de ouvi-Ias, e por recusar-se a adorar a estátua do
Rei, foi jogado na cova dos leões para que fosse estraçalhado. Esta barbaridade aconteceu por ordem
de Nabucodonosor, quando reinou em Nívive entre 667 e 647 antes de Jesus Cristo. Com João Batista,
que por falar alto as mais duras verdades a Herodes por causa de sua vida escandalosa e de seus
amores criminosos mantidos com a sua cunhada Herodíades, teve cortada a sua cabeça.

Se há no mundo, principalmente no Brasil, grandes males e danos incorrigíveis, é mesmo
porque há muita gente que tem medo de dizer verdades e muito mais gente que não gosta de escutá-
las. Sobre este particular, John Owen escreveu:

Desperanda salus qui verum audire recusat,
Inque suum praeceps labitur exitium.

6°) Na História Universal, pode ser lido este caso: Frederico, Duque de Áustria, muitas
vezes andava disfarçado de operário entre os lavradores, a fim de verificar o que os seus criados e a
gente do povo diziam de sua pessoa.

Perguntado por que procedia assim de maneira nunca usada por outros senhores, respon-
deu: Porque, a respeito de mim, não posso ouvir a verdade de outro modo.

Observando como às escuras andavam muitos poderosos por não gostarem de ouvir verda-
des, o Imperador Gordiano, o Antigo (Marcus Antoninus Gordianus Africanus), costumava dizer:
Miserável é o rei a quem se calam as verdades

Alguns cavalheiros ficaram admirados de que o rei Dom João II, o Príncipe Perfeito  (que
reinou em Portugal de 1481 - 1495), confiasse um cargo da maior importância aD. João de Menezes,
homem livre, de grande e notável independência, conhecido como áspero. O rei explicou o seu
procedimento, afirmando que se tratava de um prêmio a quem que a seu contragosto, somente lhe
falava verdades, que era o primeiro e o maior serviço que podia ser prestado à Sua Majestade.

Ainda que a verdade costume parir o ódio e que não haja amizade tão forte que algumas
verdades não afrouxem, contudo a devem falar todos e, de modo especial, ministros e secretários de
Estado, deputados e senadores.

7°) Somente os lisonjeiros e os aduladores não gostam de fazer o jogo da verdade.
Homens sábios pelo que têm lido, homens sofridos pelo que têm passado, homens de

grande experiência pelo que têm visto e observado, governadores de Estado e presidentes da Repú-
blica têm facilidade para identificar os lisonjeiros e os aduladores, e conhecer as infâmias com que
eles entraram na história das nações mais civilizadas.

A VERDADE	 551

j



PEDRO MACIEL VID!GAL

Lisonjeiros e aduladores são como o gorgulho criado no grão, e somente o deixa quando
vazio. São como ofogo que não deixa a madeira até que totalmente a consome. Como o camaleão
que toma todas as cores, exceto a vermelha que é símbolo da vergonha, e a branca que é símbolo
da pureza.

A amizade deles não passa de simpatia mercurial. Como é do conhecimento de qualquer
homem dotado de bomsenso, o coração de conhecido tipo de amigos é como o mercúrio. Pega-se
ao ouro. O atrativo é o conveniência. A união é negócio. Na frágua da tribulação tudo se resolve
em fumaça.

Com o esquecimento de que deveria fugir é que a quase totalidade dos aduladores paga os
benefícios que deveriam ser sempre lembrados. Aqueles benefícios, aqueles rendosos cargos públi-
cos, aqueles cartórios sugados, chupados pelo ardil, pela astúcia da mais nojenta adulação e da
mais safada lisonja.

De muitos aduladores e lisonjeiros sabemos que, conseguindo o que queriam, despreza-
ram os bobos que eles adulavam e lisonjeavam. Passaram a considerar os favores e obséquios
recebidos como ultrajes e agravos, indignos de serem lembrados porque humilhavam aqueles que o
recebiam de mãos beijadas. Com incrível facilidade transformavam os benefícios de que foram
alvos em combustível para a ingratidão. Eles são assim: perdoam uma bofetada ou um ponta-pé na
bunda, mas não perdoam os benefícios mendigados e conseguidos de maneira torpe.

Infelizmente para os Estados e para a República, neste século houve e ainda há governado-
res e presidentes que gostavam como gostam de ser adulados e lisonjeados.

Às vezes acontece que as vítimas das lisonjas e adulações acreditam no que os lisonjeiros e
aduladores falam com a maligna intenção de conseguirem a bem-aventurança. Incapazes de lisonjas e
adulações mais discretas, eles chegam a preferir as mais repugnantes e obscenas. E com seu extraor-
dinário talento bajulatório, apresentam, cada dia, formas novas de atividades indecorosas.

Sempre houve e ainda há governadores e presidentes que, imitando reis e imperadores da
Antigüidade, estimam mais as lisonjas e adulações grandes. Quando maiores, melhores para a sua
vaidade. De Alexandre Magno o que se conta é que nunca se sentiu ofendido pelas lisonjas, mas
não gostava das pequenas e curtas. Ao sacerdote Amônio ficou muito agradecido porque o chamou
Filho de Júpiter.

Os Césares eram considerados divindades pelo lisonjeiro e servil Senado. No começo da
adulação, eles ficavam envergonhados. Depois o duvidavam. E, por fim, acreditavam que eram
mesmo deuses... E que, quanto maiores eram as subserviências manifestadas, tanto eram mais
gostosas e estimadas. Ainda que os louvores falsos e conhecidos por tais pela pessoa louvada,
sempre lhe soavam bem aos ouvidos.

Este episódio me faz lembrar aquelas palavras de Coelho Neto:

O fraco, se os elogios o envolvem, laçando-o, embrulhando-o na espuma efêmera dos
adjetivos, neste diversório de enganos, logo se julga divino, e pandeando empáfia, bebe a
grandes sorvos o néctar das lisonjas e coroa-se deflores.

8°) Não há coisa que mais se empenha em destruir o ânimo de qualquer homem que está
no Poder, como a lisonja ou a adulação. E não há homem mais desamparado que o mais cercado de
lisonjeiros e aduladores

AÇÃO POLÍTICA

São embusteiros os profissionais desses dois vícios abomináveis cientes de que toda lion-
ja é erro, ainda que com ela se louve a virtude, pois o que eles querem é enganar.

A lisonja é como o doce canto das fabulosas sereias. A maior segurança do homem de bem
está em lhe não dar ouvidos. Pois engana mais quando parece que mais desengana.

São Jerônimo deixou escrito: Neste calamitoso tempo, reinam todos os vícios, principal-
mente o da lisonja.Até parece que o apologista vigoroso e violento (342-420) está no Brasil, neste fim do
século XX, observando o que se passa aqui entre nós, escandalizado com esse delirium tremens da

subserviente adulação de deputados, senadores e quejandos, que estão pensando que basta a cada
um ser lisonjeiro ou adulador para ser tudo. Pois merece mais quem lisonjeia, quem mais adula,
quem é mais patarata. E, sobretudo, quem é mais mentiroso.

Se, por justiça, se quebram os pesos falsos e as falsas medidas, e severamente se castiga
quem vende uma cousa por outra, por que se há de premiar quem faz passar mentiras por verdades?

Bias, um dos Sete Sábios da Grécia, sendo perguntado que animal tinha pior mordedura,
respondeu: Entre os ferozes, o murmurador; e entre os mansos, o lisonjeiro, o adulador.

91) O nosso século XX está terminando. Brevemente, entraremos no terceiro milênio. O
que nos deve entristecer é que a mentira campeia por este mundo adentro, invadindo todas as na-
ções da Terra, erguida em sistema, em norma social.

A própria glória humana, ansiosamente procurada por muita gente, não passa de uma
divertida e deliciosa mentira.

Um pensador afirmou: li  a des circonstanceS ou te mensonge est le plus saint des devo irs.
E outro exclamou: Parfois te mensonge explique mieux que Ia vérité ce qui se passe dans 1 'âme.
Houve quem cuidasse de promover a mentira: Nos mensonges nous engagent mieux qu 'aucune

vérité. E quem fez o elogio da força dela: La tache que fait un seul mensonge n 'estpas effacée par

cent paroles véridiques.
Desde o começo do mundo se foram os homens apurando malignamente na arte de mentir.

E são muitos aqueles que praticam esta arte com destreza tão manhosa que, com um jeito da língua,
dão ao equívoco, ao engano, e até à mentira, o peso de uma sólida verdade.

Lê-se nas Sagradas Escrituras que os homens têm balança com que pesam e mentem jun-
tamente. Esta balança é a língua, esquisito instrumento com que muita gente dá às mentiras o peso
que deseja.E certo que com uma palavra pronunciada com mais ou menos ênfase, qualquer pessoa
consegue acrescentar ou diminuir o peso da matéria sobre que está falando. E este pernicioso arti-
fício pode ser causa de males irremediáveis.

Enceno reflexões sobre a mentira com as palavras autorizadas do jesuíta Padre Antônio Vieira:

Muitas vezes mais poderosa é a mentira que a verdade. Porque a mentira é crida e acredi-
tada e a verdade não têm fé nem crédito: a mentira escusa os culpados e a verdade não
pode defender os inocentes: a mentira é absoluta sobre sua palavra e a verdade condena-
da sem ser ouvida: enfim a mentira que devera ser pisada, trás debaixo dos pés a verdade;
e a verdade, de quem se diz que nada sobre tudo, se vê tão sossobrada e afogada da
violência, que nem respirar pode. E posto que osjuízes sejam retos ou o queiram parecei
é tal o enredo dos testemunhos com o ódio, ou com o temor, ou com a dependência, ou com
a lisonja, ou com tudo, que a mentira é a que vence e a falsidade a que triunfa. A mentira
hoje no mundo é mais poderosa que a verdade.
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100) Devemos ficar convencidos de que nos não custará caro qualquer verdade que disser~
mos ao senhor Presidente da República, por mais dura e crua que ela seja.

Repetindo Aristóteles, São Tomás de Aquino ensina que a verdade é justa e adequada
medida do que é com o que se entende: Ventas est adaequatio rei et inteliectus. Como a medida que
excede ou que não chega deixa de ser medida exata, assim a verdade com que diz mais ou menos do
que é e do que se entende não é verdade perfeita.

Se a História registra cousas horríveis que aconteceram com muitos homens que tiveram a
coragem de gritar verdades incômodas às orelhas dos poderosos foi porque o reino deles era o da
mentira, da impostura, da corrupção.

Para nós, deve ser digno de dó, de compaixão o chefe de governo a quem se calam as
verdade que ele deve escutar com bom humor e com o bom propósito de mudar o seu modo de vida,
quando tiver errado gravemente.

Saibamos cumprir o nosso dever, fazendo, também, o jogo da verdade, causando prazer ao
senhor Presidente da República, criticando e censurando severamente os seus erros e omissões.
Aplausos e solidariedade lhe não deveremos recusar quando ele os merecer.

A verdade é um ato de escolha. Entre ela, capaz de libertar o Presidente das suas paixões,
de seus caprichos, de suas extravagâncias, de suas antipatias ou simpatias comprometedoras da sua
autoridade, e a mentira, que agrada a quem persegue, a quem suborna, a quem nomeia incompeten-
tes para cargos públicos de responsabilidade, a quem seduz congressistas com promessas de em-
pregar parentes e cabos eleitorais, tenhamos a coragem de preferir a verdade.

Somente ao orgulho, que é a sensualidade da alma, pode ser repugnante a verdade.
O Presidente da República, mais do que qualquer funcionário que recebe muito dinheiro

do Tesouro Nacional para prestar bons serviços ao povo, deve ter fome e sede de verdades, mesmo
quando elas lhe perturbam o sono.

Quem não grita a verdade, quando sabe a verdade, é porque prefere ser cúmplice da mentira.
Esta, a maior e a mais bela homenagem que podemos prestar ao Senhor Presidente da

República: dizer-lhe as verdades que ele precisa de ouvir.

A verdade é um sacramento, o sacramento da luz. E a história de muitos homens é feita de
muitos pecados contra a luz.

Foi Le Play quem ensinou: A verdade é uma eminência: todos os caminhos, que sobem, aela nos elevam.
Estamos certos, certíssimos, de que o subir exige coragem e fortaleza do caminhante.

*

OPINIÕES

Entre as dezenas de cartas recebidas a propósito do meu discurso sobre A Verdade, destacoestas três:

Lins - SP 9 de novembro de 1969
Exmo. Sr Deputado Pedro Vidigal
Câmara dos Deputados - Brasília

Dias atrás, pela 'Hora do Brasil', ouvi a leitura de trechos e comentários de um discurso
pronunciado por VExa, sobre a 'Verdade'.

AÇÃO POLÍTICA

Pelo que ouvi, fiquei convencido da profunda cultura de V Exa. e muito impressionado
pelos conceitos emitidos.
Gostaria de conhecer todo o teor do discurso e, para isso, estou escrevendo a V Exa. para
solicitar-lhe a honrosa gentileza de enviar-me uma cópia, porquanto não tenho outra
possibilidade de conhecê-lo.
Fico-lhe antecipadamente grato e aproveito da oportunidade para oferecer-lhe minhas
respeitosas saudações.

a) Alcides Ramos Antunes - Advogado.

*

16 de novembro de 1969
Prezado amigo
Deputado Pedro Vidigal.
Saúde e paz!

Acabo de passar ao Ilídio, diretor aqui da Sucursal do 'Jornal do Brasil', a cópia do seu
excelente discurso.
Sempre usei para com os aduladores, mesmo escrevendo, termos análogos e mais fortes
do que os citados, muitíssimo adequadamente, no seu magnífico discurso. Se lhe digo,
pois, que sua oração na Câmara foi uma peça modelar sob todos os aspectos, é porque, de
fato, é essa a minha convicção.
Li e reli-o apenas me havia ele caído nas mãos. E ainda o lerei antes de o arquivar.
Pena é que nossa imprensa, quase sempre faminta de sensacionalismo, quase nunca re-
serva o merecido relevo a trabalhos como o seu. São postos de lado quase sempre quando
chegados ao Rio.
Nele vi o que também não me passou despercebido no também magnifico discurso do
Senador Milton Campos: com finura e sutileza, puseram ambos em mãos do novo Presi-
dente uma como chave de abertura de fase nova na Política do País. Deram ambos à
palavra do Presidente o cunho do compromisso para com a Nação. De ângulos diferentes,
o Senador e o Deputado, forrados deste senso político no melhor sentido, de que Minas
jamais careceu, puseram-se em posição de poder amanhã cobrar do Presidente o cumpri-
mento da palavra dada.
Grande pena que espíritos de tão fino quilate tenham de ceder posições do bom combate
a tantos sujeitos parlapatões e prestigiados...
Muito obrigado!

a) Lana Resende.

Tocantins. 23 de novembro de 1969
Prezado amigo Deputado Pe. Pedro Vidigal.

Por sua bondade mais uma vez me foi dada a satisfação de ler o seu magnifico discurso,
perfeita apologia da 'Verdade', pronunciado da Tribuna da Câmara dos Deputados.
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Superado o penoso eclipse, ocasionado e provocado pelo mau uso da liberdade (releve-
me o atrevimento de expressão) escudado no antigo privilégio que, com o correr dos
tempos e com a interferência ideológica adversa, malignamente se hipertrofiara na errô-
nea concepção de alguns, voltamos, graças a Deus, ao renovado equilíbrio democrático
com a reabertura do Congresso.
Perfeita como sempre, na sua simplicidade; precisa na propriedade de expressão e since-
ra nos seus conceitos, sua palavra incisiva pôs em realce a faceta que mais dignifica o
caráter e melhor qualifica o homem, especialmente quando a este é atribuída a Suprema
Magistratura do País e de sua ação e de suas decisões, mais do que de qualquer outro
dependem o bom funcionamento e a consolidação da Nova Carta Constitucional.
Se na direção da cousa pública é indispensável e fundamental a sabedoria, não será
digno da autoridade, de que estiver investido, aquele que não se abroquelar na verdadei-
ra fortaleza - a Verdade.
Felicitando o digno Representante de Minas no Congresso Nacional por sua bela e magis-
tral Oração, congratulo-me com os nossos coestaduanos por o termos nesse Alto Posto,
sempre pronto e disposto à defesa dos interesses do nosso Estado.
Com a minha visita, meu cordial abraço.

a) João Pinto.

Capítulo 33

PORTUGAL NA ÁFRICA E NA ONU

(Discurso pronunciado na Câmara dos Deputados dia 24 de abril de 1970.)

Tudo o que exaltar e engrandecer Portugal exalta e engrandece o Brasil.

Sr. Presidente, Srs. Deputados,

O nacionalismo é uma das maiores forças políticas do nosso tempo. Nesses últimos 35
anos, ele mudou a face da terra, de maneira sem precedente na História da Humanidade.

Nacionalismo e anticoloniali smo são praticamente sinônimos. Esta osmose generalizada
do nacionalismo e do anticolonialismo doutrinário ou prático é notável no nacionalismo que, dia a
dia, mais acentua a reação hostil, de um modo particular contra a Europa, que indo ao encontro de
outros povos, descobriu Continentes e, segura de sua superioridade intelectual e técnica, que lhe
conferiu um incontestável prestígio, organizou o Mundo sob a sua hegemonia.

Às duas guerras mundiais da primeira metade deste século XX, principalmente a última,
precipitaram a agitação que movimentou os povos coloniais no sentido da conquista da sua inde-
pendência. E o resultado foi que se desfizeram grandes Impérios coloniais que, durante várias
centúrias, haviam mantido reunidos diferentes povos espalhados pelas diversas partes da terra.

A independência continua sendo a palavra de ordem, e o objetivo supremo das Gentes que
ainda a não possuem. Sobretudo, na África. E quando se tornam livres, algumas aspiram à indepen-
dência econômica, procuram bastar-se a si mesmas. Pois, neste nosso século XX, já não é possível
manter uma separação mais ou menos fictícia entre o econômico e o político.

1

Hoje, a Economia constitui a matéria principal da Política. Esta verdade vigora assim para
os jovens Estados como para os velhos.

Os nacionalistas das nações africanas reivindicam, com a igualdade jurídica e política, a
igualdade do nível de vida e das condições sociais, apesar de não disporem algumas delas de recur-
sos para viverem como vivem as comunidades européias, nem de material humano capaz de bem
governá-las.

Conquanto, teoricamente, o nacionalismo deve olhar o internacionalismo comunista como
seu pior inimigo, na prática, por motivos táticos, em muitos países, nacionalismo e comunismo
andam de mãos dadas, como aliados.

Desde Lenine e sua análise do imperialismo e do paralelo entre a opressão capitalista e
a opressão colonialista, o comunismo vem explorando o colonialismo, atiçando, estimulando e
canalizando as paixões nacionalistas com a secreta ou a mal disfarçada esperança, com o malig-
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no intento de superá-las algum dia, tornando-se senhor absoluto de todas as nações, conforme
suas notórias ambições.

E muito comum observar que certos nacionalistas encontram no marxismo uma justifica-
ção para as suas reivindicações, e, no Comunismo, um modo de governo, uma técnica no enquadra-
mento de massas, um meio de provocar e manter o entusiasmo popular.

Esta atração de contrários e esta aliança de doutrinas profundamente não semelhantes
nunca produzem bons resultados.

O nacionalismo que está caracterizando certos povos africanos se destaca por seu notável
ódio ao colonialismo e ao branco colonizador e pela recusa em aceitar a superioridade intelectual
da civilização do Ocidente.

A África negra está muito orgulhosa da sua negritude, apesar de grande parte dela apre-
sentar-se dominada por toda uma gama de complexos de inferioridades, justificados ou não, com-
preensíveis ou não.

As explosões de nacionalismo, que ali se verificam, não constituem, na maioria dos casos,
a manifestação de uma força a serviço do bem comum de cada nação. O ex-Congo Belga, Biafra,
Brazzaville e Leopoldville são provas eloqüentes da impossibilidade de uma vida em comum que,
segundo Renan, constitui a origem de uma pátria.

II

Todo o Continente Africano esta dominado por esta epidemia dos tempos modernos - o
nacionalismo - e arde na febre da luta pela independência de seus povos.

Nesses últimos 35 anos, quarenta e muitas nações africanas se tornaram independentes e
já ocupam os seus lugares na ONU.

Eis uma verdade incontestável: no momento em que ascenderam à independência, certas
nações africanas não dispunham (e não sei se já dispõem) do escol necessário para orientar a
política, dirigir a administração, gerir as finanças, administrar os empreendimentos econômicos.
Pois, para que as soberanias não sejam fictícias e as independências sejam inteiramente responsá-
veis, em termos de se constituírem membros da Comunidade Internacional e de conviverem com os
outros Estados, todas aquelas condições realmente são indispensáveis.

Com grande pesar, verificamos que em certas regiões da África muitos líderes parecem
esforçar-se por entregar a sua pátria à Rússia, correndo atrás de uma esperança vã.

O comunismo, na sua luta contra o Ocidente, previu, estudou, montou toda a máquina com
que espera diminuí-lo ou vencê-lo, desintegrando a África e subtraindo-a à sua direção e influência.
Não lhe importam quaisquer outras conseqüências, exatamente porque sobre o caos construirá
melhor.

Tem a Rússia uma política bem definida quanto à África: a sua subversão como meio de
contornar a resistência da Europa. O trabalho de subversão e desintegração africana tem sido siste-
mático e firmemente conduzido pela Rússia e, na primeira fase, que é apenas expulsar a Europa da
África e afastar, o máximo possível, os povos africanos da influência da civilização ocidental, estão
à vista os resultados obtidos.

No seu livro Du Colonialisme au Socialisme, o autor Jacques Arnault escreveu: 1. L'histoire
de la colonisation pourrait n 'être alors qu 'un aspect de 1 'histoire du socialisme. Ele mesmo afir-mou: De Pekin a Rabat, rafale ou brise, te souffle de la Revolution russe se fait partout ressentir.

O Sr Benedito Ferreira: Nobre Deputado Pe. Pedro Vidigal, V. Exa. evoca com muita
propriedade um assunto sério. A absorção da Africa pela União Soviética, pelo mundo comunista,
nada mais é do que uma decorrência daquela política estabelecida há muitos anos, pelos comunis-
tas, para estrangular a velha Europa, que não se submete ao jogo, através do esmagamento econô-
mico, isto é, roubando-lhe a principal fonte provedora de matérias-primas e de produtos primários.
E não é o nacionalismo, mas sim a infiltração vermelha que leva os povos menos avisados a se
submeterem a esse triste papel. Já prestei desta Tribuna - e gostaria de nesta oportunidade repeti-Ia
- uma homenagem àquela idéia extraordinária da Comunidade Luso-Brasileira, e neste aparte es-
tendo também a V. Exa. esse preito de admiração aos portugueses, que como colonizadores sempre
agiram de maneira cristã. Haja vista que na Africa negra as únicas Comunidades - o único bastião,
o único fortim do mundo democrático ali existente - são as Províncias Ultramarinas de Portugal
onde os portugueses que ali estão dispensam ao negróide tratamento humano, como preceitua o
Cristianismo. V. Exa., ao enfocar essa epidemia que assola o mundo africano e que flagela todo o
mundo, como já flagelou a Alemanha também - mais extremado - faz-nos lembrar o nacionalismo
infeliz que quase desgraçou o Brasil, poucos anos atrás. Assim sendo, ofereço meus parabéns a
V. Exa. pela oportunidade de seu pronunciamento.

O SR. PEDRO VIDIGAL: Agradeço a V. Exa. o aparte com que me honrou.

Sultan Galiev, um tártaro muçulmano, interpretou o comunismo como o campeão da re-
belião dos povos sob tutela.

Conforme o seu ponto de vista, o verdadeiro proletariado é constituído pelos povos opri-
midos e colonizados. A sujeição deles a Estados industriais é uma alienação inadmissível.

O projeto de uma Internacional colonial contra as Metrópoles foi obra de Galiev, que
lançou a idéia de uma aliança entre o comunismo e o islamismo.

Depois da Segunda Guerra Mundial foi que a União Soviética acentuou a sua ajuda aos
povos coloniais, conforme preconizava Galiev. E consagrou-se à segunda etapa da Revolução, a
que instalou o comunismo na Ásia, antes de levá-lo à África.

Desde então, o comunismo dirige a exaltação dos nacionalismos externos e a integração
dos nacionalismos internos. Política ambígua. Guiné tem direito à independência; o Usbequistão,
não; o Vietnã, sim; o Tibete, não. Esta ambigüidade degenerou em contradição e em escândalo,
quando a Rússia animava a insurreição argelina e asfixiava a insurreição húngara.

O valor de uma reivindicação nacional e o direito à existência nacional se subordinam à
atitude que tomam os povos em questão, perante o Estado Soviético identificado como a pátria do
proletariado mundial.

O marxismo, encarnado na Rússia, produziu ali uma ideologia que é mais imperial do que
nacional.

Por império entendemos a tentativa de reagrupar diversas nações em volta de uma nação-guia.

Como costuma acontecer aos impérios, a Rússia acabou chocando-se com certas resistên-
cias nacionais. São os casos da Iugoslávia e da Checoslováquia, onde a "integração" não foi feita,
e as tentativas de fazê-la têm-se transformado em ruidoso fracasso.

O marxismo nunca chegou a compreender a Nação como a comunidade mais bem adapta-
da à pessoa humana, a mais favorável a seu desenvolvimento humano. Enraizada no passado, feita
de carne e sangue, a Nação é também tomada de consciência, educação para o diálogo e a livre
colaboração, guardando em si tudo o que o homem tem de mais carnal e espiritual.
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O marxismo subordinou a nação a uma filosofia do Estado e a confinou dentro de um
partido. Como observou Henri Chambre, o marxismo não vê distinção entre Nação e Estado, o que
o levou a subordinas a Nação ao Estado identificado com um Partido. Daí, esta inadmissível e
estúpida conseqüência: quem não aceita a ideologia do Estado fica excluído da Comunidade Na-
cional, convertendo-se em elemento da oposição e confundindo-se com o traidor.

O marxismo outra coisa não fez senão concentrar e amassar, conforme o seu molde, a
matéria, durante largo tempo trabalhada pelo fermento nacionalista.

Os comunistas estão fazendo, de comunidades mais ou menos civilizadas pelos ociden-
tais, os assassinos mais encarniçados do Ocidente.

III

Falávamos sobre o comunismo na África É sabido que o Islã domina quase toda ela.
Enquanto forma autêntica e elevada de espiritualidade, o Islã merecia ser considerado

como sólido e poderoso obstáculo contra o materialismo comunista. Na verdade, não é assim.
Um sociólogo oriental, Nabilh Farés, professor na Universidade Americana de Beirute, a

respeito do assunto escreveu um interessantíssimo artigo, em junho de 1956, na The Islamjc Review,
publicada na Inglaterra por muçulmanos. Afirmou que quando o Islã, como freqüentemente sucede
na atualidade, se encontra privado dessa espiritualidade que se associa com os aspectos políticos e
sociais, se mostra perfeitamente permeável à contaminação do materialismo comunista.

Muitos fatos o demonstram: ambos os sistemas têm um caráter autoritário, e a concepção,
segundo a qual o Estado Islâmico pode triunfar eliminando todos os males e todas as injustiças,
reúne exatamente as pretensões da sociedade proletária organizada.

Observou o professor Nabilh Farés que os muçulmanos encontram no comunismo uma
filosofia aparentemente perfeita e todos os benefícios temporais do Islã, melhorados e refinados
pela tecnologia e libertados de todas as dificuldades metafísicas.

Tem sido notável a resistência fraquíssima que as nacionalidades de religião muçulmana
oferecem à penetração comunista.

Depois da Primeira Guerra Mundial, a Rússia pôs em vigor esquisito nacionalismo dirigi-do entre diversos povos muçulmanos cujas estruturas tradicionais ou nacionais estavam associadas
com a fé islâmica.

Astuciosamente, os soviéticos exaltavam os valores nacionais locais e, paralelamente,
minavam os valores muçulmanos, diminuíam o apego ao Islã e desacreditavam e eliminavam as
pessoas de maior destaque que formavam a armadura defensiva da sociedade muçulmana.

Sabe-se que no Cáucaso e na Ásia Central há um certo número de Repúblicas Socialistas
Soviéticas cuja população é de muçulmanos.

Se perguntamos que Islã praticam estes povos, a resposta será esta: parece que o Islã foi
desapropriado de seus altos valores espirituais e reduzido a uma série de superstições familiares e
sociais mais ou menos assiduamente praticadas.

Eis uma ilustração concreta da tese de Nabilh Farés: Uma vez debilitada, seja por qual-
quer meio ou evolução, uma comunidade muçulmana não é outra coisa senão uma estrutura mate-
rial intimamente unida à sociedade comunista que facilmente a explora.
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Mais do que uma integração das nacionalidades muçulmanas da África e da Ásia à União
Soviética, o que aconteceu foi uma verdadeira digestão.

Aproveitando as faltas de seu grande adversário, que é o Ocidente, a Rússia habilidosa-
mente vai explorando os porões da alma do Mundo Árabe, jogando com todas as paixões do povo.

Em 1950, o Guia dos Irmãos Muçulmanos da Síria lançou este desafio a que o Ocidente
continua dando pouca ou nenhuma importância: Nós nos uniremos com a Rússia ainda que ela seja
o diabo.

Em 1955, no dia 27 de setembro, o Presidente Gamal Ábdel Nasser anunciou que os
países do bloco soviético entregariam aos países árabes aquelas armas que o Ocidente lhes recu-
sou, sem qualquer restrição no emprego delas. A partir desse momento, o Mundo Soviético si-
tuou, no seu campo, o arabismo com todas suas paixões, com as suas mágoas e seus profundos
ressentimentos.

E quando o arabismo popular chegou ao poder, foi ajudado pela Rússia, que lhe ofereceu
valiosa colaboração, que estimulou suas paixões antiocidentais.

A intromissão soviética no Oriente Árabe não é de natureza doutrinal. Surgiu de urna
inteligente exploração de extraordinária oportunidade política.

Oferecendo ajuda financeira, armas e técnicos à República Árabe Unida, o governo russo
adquiriu um imenso prestígio, que se consolidou com o oferecimento de boas somas de dinheiro
para a construção da represa da Assuã.

*

O Si: Wilson Roriz: Nobre Deputado Pc. Pedro Vidigal, é sempre um prazer ouvir V. Exa.
Hoje, no entanto, este prazer é maior, porque o assunto que traz V. Exa. a esta Tribuna ultrapassa as
nossas fronteiras. V. Exa. faz uma análise feliz da situação que vai lá fora, no que diz respeito ao
grande mundo negro, ao grande mundo africano, e à posição dos diversos países que ali atuam.
V. Exa. interpreta muito bem o sentimento do nosso país quando situa a civilização portuguesa
implantada em pleno território africano, podendo apresentá-la ali como duas civilizações distintas:
a que se integrou realmente, como o nativo, que conseguiu aquela mesclagem de raças, que vai
sobrevivendo de maneira maravilhosa, e a do outro mundo, aquele de um certo racismo branco,
que vai terminar em Congos Belgas e anexos, no que diz respeito à luta que se vem travando ali
relativamente à sobrevivência do branco ou do preto. Minhas palavras são para congratular-me
com V. Exa. pelo exame que faz, como autoridade que é no conhecimento de talvez um dos maiores
problemas do mundo moderno: o destino que vai tomar o terceiro mundo, o mundo da África.

O SR. PEDRO VIDIGAL: Agradeço as palavras de V. Exa. e sobretudo as congratulações
de que elas foram portadoras.

*

Singular história, estranhamente metamorfoseada, a do comunismo marxista. Devia ter sur-
gido nos países mais capitalistas ou já industrializados, como a Inglaterra ou a Alemanha, e foi surgir
num país de economia agrária, a Rússia. E, depois, se instalou em países menos desenvolvidos.

Devia instalar o reino da Internacional e, entretanto, estimula, por toda parte, os naciona-
lismos mais primários.
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Ateu e materialista, já se infiltrou na Igreja Católica Apostólica Romana. E, nela, já fixou
uma de suas cabeças-de-ponte ejá instalou a sua quinta-coluna atuante e nociva. Conseguiu seduzir
certa parte do Clero, e mesmo do Episcopado, que deve ser caracterizada pela firmeza de uma Fé
que nunca vacila, pela adesão total à boa doutrina social da Igreja e aos sentimentos de Sua Santi-
dade o Papa, que quando fala é para ser obedecido, quando ensina é para suas palavras autorizadas
serem regra da nossa crença, e, quando nos orienta e nos dirige, é para seguirmos os bons caminhos
que ele nos traça e nos indica.

movimento de emancipação nas colônias. O referido Congresso incluiu em suas teses a respeito
dos problemas nacionais e coloniais: a supressão, mediante a revolução proletária, do poderio
colonial da Europa e a destruição do capitalismo europeu.

Antes de Lenine, o marxismo era uma doutrina de libertação do povo. Foi Lenine quem o
converteu em doutrina de libertação dos povos.

IV

O Sr. Monsenhor Vieira: Começo pedindo escusas, nobre colega, por interromper sua bela
oração. Senti-me, porém, obrigado a trazer não a minha colaboração, mas a expressar o deleite que
V. Exa. nos proporciona com esta página belíssima que nos oferece neste instante. Trata-se, real-
mente, de uma página para meditação. V. Exa. se revela o homem compenetrado do dever, o parla-
mentar entendido nos assuntos que devem interessar à vida nacional. E, através desse estudo que
faz, convida-nos, e convida também o Brasil, a parar um pouco para pensar nas suas afirmações,
para refletir nos destinos da Pátria e para concluir que ela não deve cair nos abismos que poderão
fender os alicerces da nacionalidade. Como foi reto o juízo de V. Exa. ao nos oferecer, fora dos
limites da Pátria, circunstâncias em que poderemos nos mirar para ver nos defeitos dos outros - o
que é mais fácil do que em nós mesmos - aquilo que pode nos fazer mal e que pode prejudicar a
vida da nacionalidade. V. Exa. foi sagaz quando, com justiça, se referiu àqueles que, pelo dever de
ofício e por uma missão divina da cátedra da verdade, deviam deixar fluir dos seus lábios apenas
ensinamentos condizentes com a Carta Magna da Redenção, o Evangelho da Cruz. V. Exa. está
absolutamente certo quando, na linguagem sincera, candente, por isto cheia de verdade, nos fala e,
ao mesmo tempo, adverte a nós outros, brasileiros, que temos tanta responsabilidade para com a
família desta Terra de Santa Cruz, para com esta Nação que nasceu cristã e que, sobre os alicerces
da fé, na fortaleza do amor, deve se firmar para defesa dos princípios e para grandeza dos seus
habitantes. Muito obrigado a V. Exa.

O SR. PADRE VIDIGAL: Sou-lhe muito agradecido, nobre Monsenhor Vieira, por moti-
vo da solidariedade que V. Exa. me traz ao discurso que estou pronunciando.

Sr. Presidente, Srs. Deputados!

No comunismo, tudo está saindo conforme os planos de Lenine, cuja obra consiste em
mudar a geografia e a estratégia do marxismo. A geografia, pois, desviou o marxismo do Ocidente
para o Oriente. Ele disse, em 1920: O caminho para ir à Europa passa por Xangai e Calcutá. E a
estratégia, pois, deixou de atacar o capitalismo em seu centro para ataca-lo em suas fronteiras, ali
onde, convertido em imperialismo, seria capaz de provocar proletariados externos, segundo a ex-
pressão de Toynbee.

A partir de 1916, Lenine escreveu: Na época do imperialismo, e por parte das colônias e
sem icolônias, as guerras não são apenas prováveis, mas ainda inevitáveis. Por causa da sua influ-
ência no Segundo Congresso Mundial de Komintern, realizado em 1920, ele mesmo formulou as
famosas "21 condições", cuja aceitação se requereu para aderir-se à III Internacional. Entre essas
condições, a oitava exigia o compromisso de sustentar não com palavras, mas com atos, todo o
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Nação católica que, no passado, sempre se preocupou em dilatar a Fé mais do que o Impé-
rio, Portugal é, hoje, na África, uma das vítimas do comunismo internacional.

No passado, lutou bravamente contra os infiéis muçulmanos. E, hoje, está lutando contra
os infiéis representados pelos comunistas em que já se transformaram muitos muçulmanos, seus
adversários históricos.

A luta se apresenta, também, com seu aspecto religioso. Os que combatem Portugal não
são movidos somente por interesses políticos ou econômicos. Também se acham movidos pelo
desejo de combater a Religião Cristã que Portugal pratica e que ainda constitui um dos mais sérios
obstáculos à expansão do marxismo-leninismo em muitas áreas do Globo Terrestre.

Os jornais comunistas da imprensa mundial e os outros que fazem no comunismo o seu
seguro de vida dedicam uma campanha muito escandalosa de descrédito e de difamação internacio-
nal, muito bem dirigida pela Rússia contra Portugal. Ora é salientada a pretensa incapacidade coloni-
zadora dos portugueses, ora são eles acusados de comprometer a paz internacional, ora é criticada a
difusão do ensino ou proteção sanitária. As colunas de alguns jornais, as palavras de alguns discursos
e conferências pronunciados na Europa e na América, teses de universitários e relatórios de Institutos
Internacionais estão cheios de mentiras sobre a política de Portugal na África.

Portugal levou para as suas províncias ultramarinas a instrução em todos os níveis (primá-
rio, secundário, técnico-profissional e universitário). Cuidou da saúde e da higiene públicas. E,
quanto a este particular, foi o precursor, na África, das campanhas de ação sanitária e de assistência
materno-infantil. Levou a liberdade, a ordem pública e os princípios morais que presidiram a colo-
nização e a confraternização estabelecida sem distinção de credos ou de cores. Levou a riqueza e o
progresso humano aos habitantes da Guiné Portuguesa, terra marcada pela violência dos seus con-
trastes e habitada por grupos diversos de africanos que não se entendiam, vivendo em permanentes
conflitos, um procurando destruir o outro. Portugal os educou, os pacificou e os evangelizou e pôs
nas suas mãos os instrumentos de trabalho com que estão lavrando a terra, da qual já vêm colhendo
muitos frutos. Portugal levou a Moçambique o bom gosto pela cultura do chá, que anualmente é
exportado em grande quantidade (mais de 10 mil toneladas), pela cultura do sisal, cuja exportação
anual já se aproxima de 150 mil toneladas. E a Angola, onde, segundo Gilberto Freyre, qualquer
europeu requintado regala-se de civilização, e que já está exportando, por ano, mais de 50 mil
toneladas de sisal, Portugal levou a perfeição na cultura do café, que é vendido aos Estados Unidos,
à Holanda, à Inglaterra, à República Alemã, à França, à Bélgica, à Suíça, à Finlândia, à Suécia, ao
Canadá e à África do Sul, e já produz, anualmente, muito mais de 100 milhões de dólares. Promo-
veu a existência, em Angola e Moçambique, de uma comunidade de raças que vivem em perfeita
harmonia e compreensão. Instalou grandes portos bem equipados em Luanda, em Lobito, em Lou-
renço Marques, em Moçâmedes, em Nacala e na Beira, considerados os melhores do Continente
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Negro e os mais movimentados, deles sendo exportados minério (oriundo da África do Sul e da
Rodésia), café, chá, fibras de sisal, algodão, cereais, peixe seco, farinha de peixe, fubá e farinhas,
açúcar, carne congelada, gramíneas, madeiras, mármores, frutas e outros produtos.

A propósito do porto de Lobito, Gilberto Freyre escreveu que está sempre sala 
`7

em ordem. Tão em ordem que dá a idéia de ser um porto artificial: sem malandros de cais, sem
sujeiras de óleo, sem marinheiros bêbados, sem confusão. Um porto esterilizado.

Em Angola e em Moçambique, Portugal construiu boas estradas de ferro e excelentes
rodovias comparáveis às melhores do Brasil. Construiu grandes usinas hidreléticas, dentre as quais
sobressai a de Cambambe, que será suplantada pela de Cabora-Bassa, em Moçambique, uma das
cinco maiores centrais elétricas do mundo e a primeira da África, devendo superar largamente a de
Caríba (na Rodésia), que produz 8 bilhões de KW por ano, ultrapassando até mesmo a decantada
represa de Assuã, no Egito (10 bilhões de KW).

A nova Central Moçambicana poderá produzir anualmente mais de 18 bilhões de KW de
energia elétrica e está orçada em quase 350 milhões de dólares. Irá formar um imenso lago de 320
km de extensão, regularizando o curso do rio Zambese, a fim de o tornar navegável, e irrigando efertilizando uma área de 1.350 m	 nmil hectares. E, no delta do referido o, permitirá a instalação de um
porto que escoará os produtos agrícolas e os minérios de ferro, cobre, fluorita, níquel, cromo e
asbestos de uma vasta região até agora insuficientemente desenvolvida, mas potencialmente rica.

Portugal fez mais ainda: providenciou a irrigação de terras áridas e a técnica para maior
aproveitamento das riquezas do subsolo.

Levou uma agricultura auxiliada pela melhor ciência européia e pela melhor americana,
digna de ser equiparada com a agricultura de São Paulo e do Paraná.

Suas usinas de açúcar são muito bem administradas. E, em muitas regiões, a paisagem é de
oliveiras, laranjeiras, videiras e bananeiras, ao lado de fábricas de conservas.

Ajuntou aos currais laboratórios moderníssimos a serviço do aprimoramento das raças de
bovinos. E, através de cruzamentos, acabou conseguindo um tipo, como que ecológico, de carnei-
ro: o carneiro do deserto que, com 2 anos de idade, chega a pesar 50 quilos, e 80 aos três, e cuja peleé preciosa e muito bem aproveitada.

Mas o ambiente de segurança, de paz e de fraternal convívio entre os muitos diversoselementos da população - caso único na África de hoje - é a maior obra, porque a outra quemquisesse poderia fazer com dinheiro. E esta, não.
Na África, Portugal tem feito os maiores esforços por elevar o nível de vida de um povo cujo

portuguesismo é mesmo muito vivo, profundo e sincero, e por diminuir-lhe as diferenças sociais.
O Sr. Dr. Antônio de Oliveira Salazar, quando Presidente do Conselho de Portugal, certa

vez afirmou:

O trato familiar de sucessivas gera çõesfoi forjando e consolidando a unidade entre-vista
no começo. Esta unidade não épor isso uma ficção política ou jurídica, mas uma realida-
de social histórica, traduzida nas Constituições, e levanta obstáculos muito sérios aos que
pensam dedicar-se agora à tarefa de emancipar a África portuguesa. E que esta unidade
não comporta alienações, cedências ou abandonos; as figuras jurídicas do plebiscito, do
'referendum', da autodeterminação tampouco se enquadram na sua estrutura. Aos incli-
nados a supor que teorizamos, opomos as espontâneas e vibrantes reações da consciência
nacional, ao pressentir o mais leve perigo. Aqui e no Ultramar, o português de qualquer
cor ou raça sente essa unidade tão vivamente que toma as discussões como ameaças e as
ameaças como golpes que lhe retalham a carne.

AÇÃO POLÍTICA

Na longa procissão das civilizações, analisadas por Toynbee, não vemos nenhuma que,
como a do Ocidente em seus grandes séculos, haja logrado esta extraordinária aliança do espírito e
da vontade, do pensamento e da ação. Em termos gregos: do logos e da praxis. Aí reside o milagre
da boa ação política de Portugal na África.

Sua aventura colonial, nos séculos XV e XVI, teve sua grandeza, seu heroísmo, suas virtu-
des, seus bons êxitos e seus numerosos e grandes benefícios.

Em Angola e em Moçambique não há quem reclame a liberdade, pois todos gozam do bom
uso dela. A verdadeira fraternidade e a verdadeira igualdade reinam em ambas as províncias em que
brancos e negros se consideram tão portugueses como os que habitam Trás-os-Montes e o Algarve.

Não se nota ali o que se nota entre outras gentes africanas: a preocupação de desembara-
çar-se do colonialismo para gozar de melhores condições de vida, notada pelo escritor P. Gheddo
em sua obra Le réveil des peuples de couleur. E a razão é muito simples: não há colonialismo em
Moçambique e em Angola.

Moçambique eAngolajá tiveram sua promoção histórica. Não são colônias. São provínci-
as como o Douro e a Estremadura. Desfrutam de uma dignidade política incontestável como aquela
de que gozam as outras províncias portuguesas. O cidadão de Luanda ou de Lourenço Marques
goza dos mesmos direitos dos cidadãos de Lisboa, do Porto ou de Braga.

Os princípios de liberdade, de igualdade e de fraternidade que vigoram na Metrópole
também vigoram nas províncias ultramarinas.

Portugal operou nas suas províncias do ultramar um trabalho inteiro de profundas muta-
ções sociais e econômicas. Tem-se a impressão de que o governo português se interessa mais pelo
progresso, pelo desenvolvimento econômico de Angola e de Moçambique do que pelo progresso e
pelo desenvolvimento econômico do Minho ou da Beira Alta.

As administrações das províncias ultramarinas são autônomas. As suas receitas por elas
são gastas através de orçamentos e contas próprias. Mesmo em ocasiões normais são freqüentes os
auxílios financeiros da administração central a elas, que merecem tantos cuidados do governo como
as do território português na Europa.

Em Angola e em Moçambique, todos cantam, brancos e pretos, como se fosse uma antífona
da fraternidade, aqueles versos:

Mais além da cor da minha pele,
Meu sangue é tão vermelho como o teu sangue,
Minha carne é tão rósea como a tua carne,
E minha alma está frita da mesma essência que a tua.

Lamentavelmente, a ONU deu e continua a dar ouvidos à campanha contra Portugal e os
seus territórios de além-mar, e a oficializou.

Ela já se vai afastando do espírito que presidiu a sua criação, ao mesmo tempo que substitui
os processos de trabalho. E visível a sua tendência para converter-se em parlamento internacional, a
que não faltam mesmo sessões tempestuosas, partidos ideológicos e rácicos, arranjos de corredores.

Sem autoridade para impor normas obrigatórias para os Estados-Membros, ela está permi-
tindo, através das suas tribunas, criação de vagas de agitação, ambiente subversivo, estados de
espírito que funcionam como meios de pressão sobre as nações estranhas aos grandes clãs da As-
sembléia. E, tendo sido instituída para a paz, já ali se ouvem em demasia vozes que a não pessagiam.
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O Sr Cardoso de Menezes: Penso ser oportuna a observação que farei. O Sr. U. Thant,
Secretário-Geral da ONU, já foi convidado, pessoalmente, nada menos do que sete vezes, pelo
governo de Portugal para ir a Angola, a Moçambique e à Guiné Portuguesa...

O SR. PEDRO VIDIGAL: E negou-se a atender o honroso convite.

O Sr Cardoso de Menezes: ... Para verificar com os seus próprios olhos o que lá se
passa, e se procedem ou não estas acusações, que sei caluniosas, contra Portugal. Digo calunio-
sas porque conheço Angola, Moçambique, Guiné, Macau e estive em Goa três semanas antes da
invasão. De Portugal conheço do Minho a Macau, e V. Exa. esta fazendo justiça à nossa Mãe-Pátria.
O Sr. U. Thant esteve perto, esteve no Senegal, esteve em Catanga e em territórios africanos limítrofes
das províncias portuguesas. Não teve tempo, como disse V. Exa. muito bem, para atender a convite
insistente e oficial que Portugal lhe fez, se não houve má-fé.

O SR. PEDRO VIDIGAL: Sr. Deputado, suas palavras anteciparam as que daqui a pouco
pronunciarei sobre este particular que V. Exa. salientou. Agradeço a colaboração de V. Exa.

Sr. Presidente, Srs. Deputados!

Continuando, devo afirmar a este Plenário que tanto na Assembléia-Geral como no Conse-
lho de Segurança e em algumas Comissões, a ONU já não consegue nem ao menos disfarçar a sua
falta de isenção, a sua parcialidade no respeitante às províncias portuguesas de além-mar.

Já foi substituída a doutrina sempre seguida nas Nações Unidas quanto à competência
exclusiva de cada Estado definir os seus territórios não-autônomos e reconhecer ou não a necessi-
dade de prestar informações acerca deles, ao abrigo do artigo 73 da Carta.

Em 15 de dezembro de 1960 foi votada pela Assembléia-Geral uma resolução que estabe-
lece discriminatoriamente para Portugal a obrigação de prestar as ditas informa9ões. Tal resolução
foi aprovada por 68 votos contra os 6 que foram dados pela Espanha, pela África do Sul, pela
França, pela Bélgica, pelo próprio Portugal e pelo Brasil. As abstenções foram em número de 17.

Em 21 de abril de 1961, houve nova resolução da Assembléia-Geral a chamar atenção do
governo português para a urgência de introduzir reformas em Angola e para encarregar uma comis-
são de inquérito a fim de examinar a situação naquela Província. Deviam ser tomadas as medidas
necessárias para transferir a totalidade dos poderes às populações dos territórios, a fim de as habi-
litar a fruir de completa independência. Houve 2 votos contra (Espanha e União da África do Sul),
9 abstenções (Austrália, Bélgica, Brasil, República Dominicana, El-Salvador, França, Grã-Bretanha,
Holanda e Tailândia) e 14 ausências.

Em 19 de maio de 1961, uma resolução do Comitê de Informações salientou que Portugal
não forneceu às Nações Unidas quaisquer informações sobre os territórios que administra e não
manifestou a intenção de as fornecer. Declara mais que Portugal tem obrigação de transmitir estas
informações, com urgência.

Portugal não tinha de prestar contas à ONU de como os portugueses entendem governar-
se na sua própria casa. Além disso, é ilegítimo da parte das Nações Unidas resolver
discriminatoriamente contra Portugal; a Assembléia-Geral não tem competência para declarar
não-autônomos territórios de qualquer potência. Esta é a interpretação juridicamente correta e
que sempre foi dada aos princípios da Carta.

Portugal tem provado que está havendo manifestamente grande equívoco em considerar o
Ultramar português como território de pura expressão colonial; equívoco em pensar que a Consti-
tuição Política de Portugal poderia integrar territórios sem a existência de uma comunidade de
sentimentos suficientemente expressiva da unidade da nação; equívoco em convencer-se de que
Angola, por exemplo, se manteria operosa e calma, sem política, sem tropa européia e com força de
5 mil africanos comandados e enquadrados por 2 mil e poucos brancos, se a convivência pacifica na
amizade e no trabalho não fosse a maior realidade do território. E, havendo boa-fé, todo equívoco
havia de desfazer-se em face da atitude de homens brancos e de cor que, vítimas do terrorismo
indiscriminado, clamam que não abandonam a sua terra e que a sua terra é Portugal.

Só não se ter em conta o que representam, na História e nos direitos de um povo, a desco-
berta e a ocupação de territórios praticamente desabitados; só o desconhecimento das possibilida-
des que tenham os povos da África de elevar-se por si sós a níveis de civilização; só o desprezo da
obra do branco, malgrado as suas imperfeições e deficiências, em relação a outras etnias ou cultu-
ras, empreendida nos continentes onde trabalhou ou se estabeleceu; só a incongruência, o ilogismo,
a confusão em que vivemos podem explicar os discursos proferidos em altas assembléias contra os
direitos de Portugal, em línguas puras da Europa, em termos clássicos de formação européia, se
bem que infelizmente recendendo a teoria de mestres transviados.

Todos os portugueses lamentaram, e também nós com eles lamentamos, terem as Nações
Unidas rejeitado uma proposta - a que Portugal dera o apoio - de serem nomeados dois altos
representantes daquele organismo, escolhidos pelo presidente da Assembléia-Geral, para verifica-
rem localmente as condições econômicas, sociais e políticas de Angola e de Moçambique. Se este
estudo houvesse sido realizado por personalidades independentes e imparciais, a quem Portugal
garantiu formalmente total liberdade de movimentos, teria aquele órgão, e portanto todos os seus
membros, verificado de modo incontroverso a falsidade das acusações que aos portugueses têm
sido dirigidas nesta matéria.

Na ONU, 99 Nações chegaram a declarar, com solenidade, que Portugal comprometia a
paz internacional e devia abster-se de defender a ordem e a segurança das pessoas e dos territórios.
Mas este veredicto não pode entender ninguém de qualquer situação ou raça no ultramar. Pois, os
que trabalham para desenvolver o território, construir as suas casas, constituir a sua família,
converter em civilizada a terra selvagem, têm o direito de defender o fruto do trabalho, os lares
ameaçados, a vida da mulher e dos filhos, a riqueza coletiva acumulada, durante gerações, para
bem de todos.

Salazar é quem estava com a razão quando afirmou:

Terminada a evolução do pensamento mundial e desfeitas as nuvens emocionais que turvam
as inteligências, se vir aquilo por que verdadeiramente lutamos - o progresso dos povos que
nos estão confiados, a realizar pela única forma compatível com o seu modo de ser—, então
será mais fácil a resolução dos problemas postos. Uma coisa no entanto haverá que lamen-
tar: a ONU, se então existir não ouvirá já os fogosos discursos contra Portugal, de muitos
de seus oradores. A literatura perde o que a paz do mundo acabará de ganhar.

O convite às autoridades portuguesas para cessarem imediatamente as medidas de re-
pressão contra as guerrilhas que se registram em Angola e em Moçambique é uma atitude
teatral do Conselho de Segurança, a qual não pode ter ele a menor esperança de ver
atendida, tão gravemente ofende os deveres de um Estado soberano.

566	 PORTUGAL NA ÁFRICA E NA ONU	 PORTUGAL NA ÁFRICA E NA ONU
	 567

ÍÍL



PEDRO MACIEL VIDIGAL	 AÇÃO POLÍTICA

Por que o Conselho de Segurança e a Assembléia-Geral não ordenam aos terroristas que
cessem os seus morticínios e depredações? Por que silenciam diante das barbaridades de
guerrilheiros que continuam com a sua missão de extermínio, estimulada, financiada e
armada pelos comunistas?

VI

Parece-nos que a ONU ainda não percebeu que os que querem a independência da Guiné
Portuguesa, de Angola e de Moçambique, na verdade desejam que os negros das três províncias
percam sua dignidade de pessoas humanas e fiquem reduzidas a simples unidades estatísticas.
Desejam é desintegrá-los da Mãe-Pátria e lançá-los na escravidão.

As guerrilhas, que ali Portugal combate, são orientadas e dirigidas pelos agentes do comu-
nismo internacional, instalados em conhecidos países africanos, onde recebem grande quantidade
de armas bélicas e poderoso auxílio financeiro de nações já comunizadas.

Em seu número de dezembro de 1968, a revista Fifleen Nations, editada em Bruxelas,
publicou interessante artigo do deputado britânico John Biggs-Davidson, membro do Partido Con-
servador, que acabava de visitar Moçambique. Nesse artigo, o deputado inglês declarou: Nem na
Guiné Portuguesa nem em Angola, as quais já visitei ires vezes, nem em Moçambique, existe a tão
falada revolta popular. O terrorismo revolucionário serve-se de duas ou três descontentes e faz
investidas a partir de bases além-fronteiras contra as quais Portugal não exerce represálias. Mas que
ninguém se iluda: o terrorismo é substancialmente armado e municiado por fontes soviéticas, tche-
cas e chinesas, e doutrinado por Moscou. Pequim, Argel e Havana.

A impressão que se tem é a de que a ONU se recusa a prestar a devida atenção a um
detalhe que deve ser considerado como da maior importância.

Quando, em 1968, participei da Assembléia-Geral, como observador, indicado pelo então
Presidente da Câmara, o Sr. Deputado José Bonifácio, e nomeado pelo Sr. Ministro das Relações
Exteriores, notei que contra Portugal se levantavam sempre as mesmas vozes pleiteando e recla-
mando para a Guiné Portuguesa, para Angola e para Moçambique, a independência que as três
Províncias não estão pedindo e nem desejando.

A Quarta Comissão, encarregada de tratar da questão dos territórios sob a administração
portuguesa, era presidida ora pelo Sr. Solomôn (de Trinidad y Tobago), ora pelo Sr. Dashtseren (da
Mongólia). O Relator da matéria era o Sr. Aggrey-Orleans (de Ghana).

Notável o prazer com que eram ouvidos os acusadores de Portugal pelos representantes
das nações em que os muçulmanos constituem a maioria de suas populações na África. Dentre eles
se destacavam os que falavam em nome da Argélia, da Costa do Marfim, da República de Guiné, da
Líbia, de Mali, da Mauritânia, de Marrocos, da RAU, da República Unida de Tanzânia, da Tunísia,
de Zâmbia. Todos, com notória simpatia, apoiavam o Sr. Miguel Murupa e o Sr. Sharfudine Khan
(da Frente de Libertação de Moçambique - FRELIMO). O Sr. Murupa, contestando a missão
civilizadora de Portugal na África e declarando imperialista, opressora e ruinosa a política do go-
verno português em Moçambique e acusando a organização do complexo de Cabora-Bassa de um
crime de lesa-humanidade. E o Sr. Khan declarando que Portugal, no projeto do vale do Zambeze,
é um instrumento do imperialismo internacional a serviço dos interesses de grupos econômicos
franco-italianos, franco-norte-americanos, franco-alemães, britânicos e sueco-japoneses. O mes-
mo Sr. Khan, usando de uma linguagem muito conhecida e facilmente identificável no mundo

inteiro, chegou a exclamar: O povo de Moçambique não olvidará nunca que os países ocidentais
são os que ajudam a Portugal.

Esses países figuram entre os mais poderosos do mundo e deveriam compreender que têm
o dever não de ajudar a Portugal, mas de exercer pressão sobre ele para que renuncie a sua
política e possam assim os povos africanos libertar-se e preparar o caminho para estabelecer
relações pacificas, ajudando a Portugal.

Depois das cisões dentro do FRELIMO e depois da rendição do líder guerrilheiro Lázaro
Kavandame e seus 60 mil homens, ocorrida em 1969, não ficamos sabendo para quais outras men-
tiras o Sr. Murupa e o Sr. Khanjá conseguiam os aplausos e o apoio da ONU.

O representante da Argélia na Quarta Comissão, Sr. Kara Terqui, chegou a pôr em relevo
que a OTAN continua proporcionando assistência ao governo português, permitindo-lhe prosseguir
a sua política de repressão. Até parece que o Sr. Kara Terqui ignora que a OTAN foi criada para pôr
freio à agressão staliniana na Europa e não para assumir qualquer compromisso fora da Europa.

Devo dizer que os denunciadores de Portugal como colonialista, como um perigo para a
paz e a segurança internacionais, como instrumento do imperialismo ocidental e desafiando cons-
tantemente as Na9ões Unidas, foram também apoiados e aplaudidos pelos representantes de nações
muçulmanas da Asia, como o Afeganistão, a Arabia Saudita, o lemen, a Indonésia, o Iraque, o Irã,
a Jordania, a Malasia, o Paquistão e a Síria.

Além dos já citados, os difamadores de Portugal contavam com a total e ostensiva solida-
riedade dos que interpretavam os pensamentos da Rússia, da Polônia, da Iugoslávia, da Hungria, da
Albania, da Bielo-Rússia, da Checoslováquia, da Rumânia e da Ucrânia. E como não podiam faltar,
por causa de sua "africanidade", manifestaram-se contra a presença de Portugal na África os repre-
sentantes do Alto Volta, do Camerum, do Congo (Brazavilie), do Daomé, de Gana, da Libéria, da
Nigéria, de Ruanda, da República Democrática do Congo e de Serra Leoa.

Uma conclusão se impõe: Portugal está sendo vítima dos comunistas, que somente têm
uma aspiração: dominar o mundo inteiro.

Porque Portugal luta, sem medir sacrifícios, contra o comunismo que deseja atrelar a Guiné
Portuguesa, Angola e Moçambique ao carro de triunfo da Rússia Soviética, lhe é contrária a maio-
ria das Nações Unidas que se apresenta não tendo olhos para ver o que está acontecendo.

VII

Sr. Presidente e Srs. Deputados!

Não me parece fora de propósito lembrar que, por mar e por terra, foram os portugueses
descobrindo remos incógnitos, entrando ilhas e penínsulas inabitadas, atravessando desertos e sul-
cando oceanos. As quilhas das suas naus dobraram promontórios inacessíveis e mediram mares
imensos. Eles assombraram os povos que inesperadamente os viram. Até aos antípodas aparece-
ram. E, espalhados por todo o orbe, se constituíram verdadeiros cosmopolitas, como se para eles
fosse uma só cidade o mundo todo.

Com zelo e doutrina, os portugueses procuraram atrair toda a gentilidade para o grêmio da
Igreja e tiveram a fortuna e a glória de ensinar bárbaras nações a quererem ser cristãs.

Na batalha que se feriu no campo de Orique, uma das maiores que o sol já viu, 11 mil
portugueses desbarataram 400 mil combatentes árabes e mouros, andaluzes e africanos. Esta me-
morável vitória foi o presságio de outras muitas que os portugueses, com número desigual mas
igual glória, alcançaram pelejando com infiéis.
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Todas as nações se assinalaram em guerras para defesa da pátria, para desagravar ultrajes e
para vingar injúrias. Todas pelejaram umas com as outras e, com alternadas vantagens e perdas,
choraram estragos e celebraram triunfos. Mas os portugueses sempre tiveram mãos para empunhar
armas contra os inimigos da fé. Este, o mais glorioso distintivo da nação portuguesa. Toda terra foi
teatro das batalhas dos seus Exércitos e todos os mares foram campos de operações das suas Armadas.

E como pelejaram para a glória de Deus, todo o céu foi espectador dos seus triunfos.
A uma nação tão grande, defensora da fé católica e das tradições cristãs do Ocidente,

Roma sempre dispensou uma particular atenção, como se vê nos diplomas pontifícios e principal-
mente na Bula em que o Papa Leão X fala por Majestade a El-Rei Dom Manuel, em tempo que os
Reis cristãos não usavam este título e pelo mesmo estilo foram continuando os mais Pontífices aos
Reis que se seguiram.

Na carta que escreveu ao Rei de Portugal, o Papa Pio V ponderou: Proprium esse videtur
Portugalliae regum, pia belia libenter suscipere et cum infidelibus praeliari, quod ex rerum, ah
ipsis contra eos gestarum magnitudine, facile qui vis cognoscere potest. Isto é: Parece próprio aos
que regem os destinos de Portugal empreenderem guerra santa contra os infiéis e desbaratá-los,
como cada qual o pode facilmente conhecer das grandes façanhas que em muitas ocasiões os portu-
gueses obraram.

Queira Deus que, nesta luta contra os infiéis de hoje, contra os comunistas, ateus e mate-
rialistas, principalmente na ONU, possa Portugal alcançar mais uma grande vitória para o Ocidente
cristão.

Estes os sinceros votos de todos os bons brasileiros que, com os portugueses, formam um
só povo em sangue e espírito.

Tudo o que exaltar e engrandecer Portugal, exalta e engrandece o Brasil.

*

REPERCUSSÃO

O discurso sobre Portugal na África e na ONU teve ótima repercussão, assim no Brasil
como lá em Portugal. E o que atestam algumas das muitas cartas que me foram enviadas e que,
agora, trago ao conhecimento do prezado leitor.

Embaixada de Portugal
Rio de Janeiro, 4 de maio de 1970
Exmo. Sr Deputado Pedro Vidigal

O Sr Medeiros Netto: Nobre Deputado Pedro Vidigal, no século XIX, essa grande figura
que encheu a História da França, Victor Hugo, chegara a afirmar, de uma feita, que os abalos de
Paris abalavam o mundo. Parodiando essa expressão, que parece pela História peregrinar até alcan-
çar os nossos dias, poderia dizer, nesta hora, que os abalos de Portugal abalam o Brasil. Está V.
Exa., na verticalidade de posição e atitude, adotando esta tese que já devia por muito tempo ter
adotado o Brasil, de que defender Portugal é um problema brasileiro. Não podemos disso margina-
lizar nosso País tutelado pelo descobrimento e que avançou no tempo sob a influência desse desco-
brimento, alcançando uma História e uma Geografia à mercê da História do descobridor. Não é
possível ao Brasil a isso ficar indiferente, máxime nesta hora em que na ONU se procura, por todos
os meios, fazer que Portugal fique limitado à metrópole. As províncias ultramarinas - V. Exa.
assinalou e destacou - integram Portugal, compõem Portugal, porque receberam de Portugal, den-
tro dessa comunidade luso-internacional, todo o mesmo sentido que nós recebemos aqui no Brasil.
E poderia V. Exa. assinalar, como muito bem observou o Deputado Padre Nobre - no momento na
Presidência da Mesa -, que não há nenhuma diferença entre a alma portuguesa que gritava na
África e aquela que pulsa e freme na metrópole. Eu mesmo poderia destacar que, em Portugal, há
uma preocupação por fazer com que as suas províncias ultramarinas sejam paradigma de sociedade
plurirracial tão igualmente a isto que, no Brasil, é a razão de ser da nossa fraternidade. Portugal é o
grande fator no mundo moderno de ter evitado essa discriminação racial, que é moldura de uma
nação altamente civilizada como os Estados Unidos. Que Portugal, que deu a face, a imagem e a
fotografia de uma civilização condizente com os apelos do Cristianismo, seja paradigma e inspira-
ção para que as raças se entendam e possam efetuar aquilo que Nietzsche dissera: Só as grandesraças poderão dominar o mundo. Aceite V. Exa., em nome de todos os Deputados que nesta Casa
realmente esposam e sentido cristão de vida, os nosso aplausos. Sustenta V. Exa. uma tese que é sua
pelos lábios, mas que é do Brasil pelo coração. (Palmas.)

O SR. PEDRO VIDIGAL: Nobre Deputado Medeiros Netto, V. Exa., com seu brilhante
aparte, fechou com chave de ouro o meu discurso. Eis a razão por que cordialmente lhe agradeço as
palavras que, com tanta eloqüência, pronunciou.
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Foi com a maior satisfação que tomei conhecimento do brilhante discurso pronunciado
por Vossa Exa. nessa Câmara, no passado dia 24 de abril. As eloqüentes palavras que
Vossa Excelência dirigiu ao meu País e à ação civilizadora de Portugal em África e no
Mundo me sensibilizaram, pelo que desejaria transmitir-lhe a expressão de todo o meu
reconhecimento.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, Senhor Deputado, os pro-
testos da minha maior consideração.

a) José Manuel Fragoso
Embaixador de Portugal.

Exmo. Senhor Dr Pedro M. Vidigal
Os meus melhores votos.

Acabo de receber o opúsculo que V Exa. fez ofavor de me enviar com o título 'Portugal na
África e na ONU'.
Não posso deixar de manifestar a V Exa. a minha satisfação por ver o interesse que um
irmão brasileiro toma pelo grave problema da presença de Portugal em Africa.
O mundo quase todo está contra Portugal, não compreendendo a posição deste pequeno
País. Na verdade é difícil de compreender como é que nós podemos continuar em Africa.
Mas a nossa história, com o exemplo do Brasil, é suficientemente clara para explicar essa
presença.
Creia-me, Senhor Deputado Federal, grato pela atenção da oferta.
Coimbra, 23 de junho de 1970

a) 1 Francisco, Bispo de Coimbra.
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Exmo. Senhor Deputado Pedro M. Vidigal

Muito agradeço a Vossa Excelência o amável envio do discurso pronunciado em 24 de
abril último na Câmara dos Deputados sobre Portugal na África e na ONU.
E consolador registrar que no País irmão do Brasil vozes autorizadas, como a de VExa.,
levantam a verdadeira dimensão e razão do nosso esforço em África, onde as forças ar-
madas, que englobam o melhor da juventude portuguesa, anualmente renovada, mante-
rão a nossa soberania e proteção sobre a gente portuguêsa que ali vive, tão portuguêsa
como a da Europa, seja qual for a cor da pele ou a sua religião.
Estamos convencidos de que na nossa luta defendemos a civiliza5ão ocidental a que os
nossos dois países se orgulham de pertencer, e preparamos na Africa Austral melhores
dias para ofuturo.
Muitos cumprimentos da melhor consideração do

Ministro da Defesa Nacional de Portugal.

AÇÃO POLÍTICA

Impressionou-me, sobretudo, o irrefutável depoimento de V. Exa. alusivo às investidas do
comunismo internacional, que, ora mascaradas de luta anticolonialista ou nacionalista,
ora explorando as inadvertências islâmicas, continuam sendo, naquela região do globo, a
mais séria ameaça ao patrimônio político, social e religioso da civilização ocidental de
cuja construção e difusão Portugal participou decididamente.
Na expressão 'tudo que exaltar e engrandecer Portugal, engrandece e exalta o Brasil', o
eminente Deputado sintetiza, com rara felicidade, os postulados de uma várias vezes cen-
tenária amizade, capaz de consolidar, ainda mais, a idéia da comunidade luso-brasileira,
tão cara a todos nós.
Agradeço-lhe, pois, a gentileza da oferta do exemplar impresso do referido discurso, ao
mesmo tempo em que o felicito pelo extraordinário conhecimento de causa demonstrado
na observação e análise dos fatos e aberrações doutrinárias de que se munem os arautos
do ateísmo para fazer vingar seus nefastos princípios antinacionais e anticristãos.

a) Paulo Campos Guimarães
Diretor da Imprensa Oficial.

Presidência do Conselho
Secretaria de Estado da Informação e Turismo
Gabinete do Secretário de Estado
Lisboa, 17 de setembro de 1970

Exmo. Senhor
Deputado Pedro Vidigal
Câmara dos Deputados - Brasília
Nobre e eminente Amigo

Foi com o maior interesse que recebi a publicação que inclui o discurso que V Exa. pro-
nunciou na sessão de 24 de abril p.p. da Câmara de Deputados Federais desse grande
País Irmão.
A expectativa inicial, em breve, porém, foi substituída pelo aplauso que incondicional-
mente dou às palavras de V Exa., e pela alegria que senti em ver como conhece e tão bem
divulga a obra que o povo português tem realizado nos seus territórios africanos.
Bem haja V Exa. pelas palavras que proferiu e creia que pode sempre contar comigo para
aquilo em que possa ser útil.
Queira aceitar os meus melhores cumprimentos.
Com os votos de muita amizade de

César Moreira Baptista.

Tocantins, 12'de junho de 1970
Prezado amigo Deputado Pedro Vidigal,

Se grande é o prazer que sinto ao ler os seus pronunciamentos, sempre versando assuntos
da mais alta importância, como o que acabo de devorar, quão extasiante seria para mim,
se para tanto me fosse possível ouvi-lo diretamente da mais eminente tribuna política do
Brasil, defendendo Portugal, agora vítima da ONU que apóia os comunistas em Angola e
em Moçambique, temerariamente. Com os meus agradecimentos por mais esta preciosi-
dade, com que me acaba de premiar, os meus parabéns sinceros e fraternos. E formulo,
aqui, ardentes votos para que o inundo democrático, com este seu grito de alerta, com
esta sua vigorosa advertência contra o mais sério perigo de escravização da humanidade
pela negreganda ideologia ateísta, o comunismo anticristão, se desperte e, coeso, se arme
de todos os meios pacíficos, se possível para que se salvem os direitos humanos, nos
países ainda não dominados pela Rússia soviética.
Com as minhas visitas mui cordiais,
o amigo e admirador

a ) João Pinto.
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Belo Horizonte, 11 de junho de 1970
Meu caro Deputado Pedro Vidigal,

Li, com grande entusiasmo e emoção, a magnifica peça oratória que, à guisa de relatório,
o ilustre amigo proferiu da Tribuna da Câmara, ressaltando as justificativas histórico-
sociais dos Departamentos Portugueses de além-mar
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Capítulo 34

TRANSCRIÇÕES

Por diversas vezes, alguns discursos que pronunciei, no Plenário da Câmara dos Deputa-
dos e fora dele, foram reproduzidos, integralmente, nos órgãos da imprensa do Norte, do Centro e
do Sul do Brasil. E outros mereceram a honra de comentários os mais elogiosos e enaltecedores.

Dignos de serem transcritos, neste Livro, os artigos publicados em O Jornal, de Manaus,
do dia 19 de abril de 1964 (o primeiro) e do dia 26 do mesmo mês (o segundo).•

A CULTURA DO PADRE VIDIGAL

Padre Nonato Pinheiro
(da Academia Amazonense de Letras)

Estou no apartamento do meu dileto amigo Deputado Federal João Veiga, no edifício do
Iapetec. Vou sempre abraçar o dinâmico parlamentar quando vem a Manaus rever amigos e auscul-
tar as aspirações do nosso povo. Sobre a mesa vejo volumes da Bíblia, na versão portuguesa do
Padre Matos Soares, e um opúsculo que logo me acordou a atenção pelo sugestivo título: As Lições
da Sabedoria Grega. Pego do folheto e vou ouvindo o esclarecimento do Deputado Veiga: E um
primoroso discurso de paraninfo, proferido pelo Padre Pedro Maciel Vidigal, Deputado Federal
pelo PSD de Minas Gerais.

João Veiga começa a falar sobre o eminente sacerdote. Ressalta-lhe a personalidade, a
cultura, a eloqüência e o brilho com que exerce o mandato parlamentar. Manifestou o desejo de nos
aproximar pelo espírito, mediante a leitura recíproca de nossas produções, prometendo enviar-me
de Brasília orações de paraninfo e discursos parlamentares do ilustre sacerdote mineiro. Mais de-
pressa do que esperava, chegam-me às mãos algumas produções do Padre Vidigal, que Veiga me
remeteu por intermédio de nosso comum amigo José Ribeiro Soares. Abro o pacote e vou lendo a
página de rosto de cada plaqueta: As Lições da Sabedoria Grega, discurso de paraninfo, pronun-
ciado no dia 3 de dezembro de 1963, por ocasião da cerimônia de colação de grau às normalistas da
Escola Normal Nossa Senhora Auxiliadora, em Ponte Nova, Minas Gerais; O Nacionalismo, dis-
curso de paraninfo proferido a 7 de dezembro de 1962 aos concludentes do curso ginasial do Colé-
gio Dom Helvécio; O vosso destino é brilhar, discurso de paraninfo proferido no dia 11 de dezem-
bro de 1960 aos concluintes do curso ginasial do Ginásio Estadual Marques Afonso, em São Do-
mingos do Prata - MG; Getúlio Vargas e o comunismo, discurso pronunciado no dia 19 de abril de
1963, em nome do PSD, nas homenagens que a Câmara dos Deputados prestou ao ex-Presidente da
República; A indesejável visita do comunista Marechal Tito, tirano da Iugoslávia, algoz e verdugo
de católicos, discurso pronunciado em Brasilia, na Câmara Federal, no dia 2 de setembro de 1963;
A Carta Pastoral de Dom Oscar de Oliveira e a situação nacional, discurso pronunciado em Bra-
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sília, na Câmara dos Deputados, no dia 16 de março de 1964; A agricultura e a reforma agrária,
discurso pronunciado no dia 13 de maio de 1963, na Câmara dos Deputados, quando a Comissão
Especial apreciava e discutia a emenda constitucional do PTB visando abrir caminho à reforma
agrária; Os amigos do Presidente da República, discurso proferido em Brasília, na Câmara dos
Deputados, no dia 11 de novembro de 1963; A resposta que as associações democráticas de Belo
Horizonte deram à Ação Católica que condenou o brado de alerta contra a agitação, discurso
pronunciado em Brasília, na Câmara dos Deputados, no dia 16 de março de 1964.

Que banquete, para meu paladar de opsófago intelectual! Quantas iguarias, para minhas
horas feriadas! Por onde iniciar a leitura? Não vacilei, e foi abrindo a primorosa plaqueta As Liçõesda Sabedora Grega. Sempre fui um fascinado pela imortal Hélade, permanente afirmação de cultu-
ra e esplendor, nas manifestações polimáticas de seus sábios, pensadores e filósofos e nas produ-
ções artísticas de seus insuperáveis estetas. A Grécia tem sido para os homens de letras de todos os
tempos e de todos os lugares um motivo permanente de atração e beleza. A fulguração do gênio
helênico criva-nos o espírito de fortes cintilações. A Grécia é um deslumbramento. Nas fontes
miraculosas de sua civilização os espíritos elevados vão beber luz e inspiração para os exercícios
sublimes da inteligência. Ali atingiu a Arte sua mais alta culminância, e nunca refloriu tão magní -fica, fora da Hélade, a grandeza do pensamento!

A oração do Padre Vidigal é uma obra-prima no gênero. Conversou com os sete sábios da
Grécia e trouxe para suas afilhadas sete mensagens coruscantes, sete pensamentos de ouro, sete
lições da sabedoria grega, sete normas da mais excelente ética, que lhes pudessem servir de clarida-
de e roteiro, num como símbolo de grandeza, como as sete luzes do candelabro bíblico.

Sabemos, pelo testemunho de Sócrates, que foram sete os sábios da Grécia. Bias de Priene,
Pítaco de Mitilene, Cleóbulo de Lindos, Periandro de Corinto, Sólon de Atenas, Quílon de Esparta
e Tales de Mileto. Viveram no Século VI antes de Cristo e atingiram, na estimativa dos contempo-
râneos, o grau máximo de inteligência e sabedoria.

Para Bias de Priene o sumo bem é a retidão de consciência, e a maior perdição de um
homem é outro homem. - Quaenam summa boni? mens quae sibi conscia recti. Pernicies homini
quae inaxima? solus homo alter Ensina ainda esse sábio que é próprio do prudente não prejudicar,
embora o possa fazer; e é próprio do insensato querer fazer mal sem poder: Quodprudentis opus?
cum possit, noite nocere. Quid stulti proprium? non posse, et veile nocere.

E de Pítaco de Mitilene esta frase de ouro: Não saberá falar, quem não souber calar Loquiignorabit, qui tacere nesciet. E ensina que devemos experimentar os poucos amigos na adversida-
de: Paucos amicos rebus adversis proba.

Cleóbulo de Lindos convida-nos à austereza desta norma: A outros perdoa muita coisa,
mas a ti nada: Ignoscas aiiis muita nihil tibi.

Para Periandro de Corinto, é um mal desejar a morte, mas muito pior é temê-la: Mortemoptare maluin, timere peius.
Sólon de Atenas adverte que devemos censurar em particular aquele a quem tivermos

louvado de público: Clam coarguas propinquum, quem paiam lauda vens.
Quílon de Esparta deixou-nos primorosas sentenças. Não queria que seu inferior o temes-

se, nem que o desprezasse o superior: Nolo minor me timeat despiciatque maior Segundo seu
parecer, é permitido esquecer o bem que se faz, mas o benefício deve sempre ser lembrado: Tu bene
si quidfacias, non meminissefas est. Quae benefacta accipias, perpetuo memento.

AÇÃO POLÍTICA

Tales de Mileto afirma que a vida perece, mas a glória da morte não morre: Vita perit; mortis
gloria non moritur (Refere-se à memória do homem bom e probo.) Foi esse grande sábio inimigo
radical dos excessos ou exageros - Nil nimium satis est; ne sit et hoc nimium - Esta sentença vem
compendiada nesta luminosa síntese: Ne quid nimis (nada de excesso, tudo com regra e limite).

Eis algumas lições dos sete sábios da Grécia, comentadas com brilho e relevo, em primo-
roso vernáculo, pelo culto parlamentar mineiro Padre Pedro Maciel Vidigal, que tanto honra na
Câmara dos Deputados a inteligência e a bravura do mineiro, e a cultura do clero nacional. Estou
lendo com religiosa atenção as outras publicações, todas escritas num português excelente, com um
estilo fascinante, que revela a alta nobreza e linhagem da sua heráldica intelectual.

Ao amigo João Veiga o meu penhorado agradecimento pela amabilidade dessa aproxima-
ção, trazendo-me estas páginas de antologia, cujos conceitos me invadiram o espírito como se fosse
uma turma luminosa de pirilampos...

II

OS AMIGOS DE JOÃO GOULART...

Padre Nonato Pinheiro (da Academia Amazonense de Letras)

Cada um de nós tem suas manias. É claro que eu tenho as minhas. São hábitos inveterados,
costumes antigos, que formam uma espécie de segunda natureza. Uma das notas da minha vida
intelectual é a praxe dos apontamentos. Conservo até hoje canhenhos, cadernos e cadernos de
anotações, sobretudo da fase de seminarista, quando estudei e armazenei "pra valer"... A verdade,
porém, é que sempre escolhi os meus assuntos, e um dos prediletos é o da amizade. Posso afirmar
que sou mestre nesse tema. Já li e reli grandes tratados e estudos sobre a amizade, tendo como
ponto de partida o De Amicitia, de Cícero. Conheço de cor e salteado o que a Bíblia encerra sobre
a amizade. Ela abriga, no assunto vertente, conceitos lapidares, sobretudo no livro do Ecicsidstico
(por favor: não confundir com o Eclesiastes!).

Estou convencido de que a amizade é o grande tesouro da vida humana. Um amigo verda-
deiro é uma jóia inestimável. Mas é evidente que me refiro ao verdadeiro amigo, aquele a quem
podemos classificar de alter ego (outro eu).

Refiro-me ao livro do Eclesiástico, que não se encontra nas edições protestantes da Bíblia.
Os irmãos evangélicos classificaram-no de "apócrifo". Para nós, católicos, é deuterocanônico, isto
é, entrou depois no cânon dos livros santos. O Eclesiástico apresenta-nos conceitos luminosos
acerca da amizade. Exorta-nos a não crermos facilmente no amigo, sem primeiro o possuirmos na
provação, porque há o amigo interesseiro, que o é segundo suas conveniências, e não permanecerá
no dia da tribulação: Si possides amicum, in tentationeposside eum, et nefacili credas ei. Est enini
amicus secundum tempus suum, et non permanebit in die tribulationis.

Outro espécime de amigo é o sócio da mesa, que não subsistirá no dia da necessidade: Est
autem amicus socius mensae, et non permanebit in die necessitatis.

Para o Eclésiástico, o amigo que permanecer fixo deve ser tido como um alter ego, um
coaequalis, igual a nós. Nele nos reconhecemos, como a imagem no espelho: Amicus sipernlanserit
fixus, erit quasi coaequalis.
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Ensina ainda esse Livro Sagrado que o amigo fiel é uma proteção forte, e quem o encon-
trou, encontrou um tesouro: Amicus fidelis, protectio fortis: qui autem invenit ilium, invenit
thesaurum. Nada há que se lhe compare, nem o valor do ouro e nem o da prata: Amicofideli nulia
est comparatio, et non est digna ponderatio auri et argenti contra bonitatemfidei illum.

Esses conceitos figuram no capítulo VI do Eclesiástico, um dos livros sapienciais. Mas
não nos devemos prender demasiadamente aos nossos amigos. Aconselha o piedoso autor da Imita-
ção de Cristo, em sua encantadora sabedoria, que por amor de Deus devemos aprender a privar-nos
até do amigo dileto e necessário - Ira et tu aliquem necessarium et dilectum amicum, pro amore Dei
disce relin quere. E não nos devemos afligir quando formos abandonados por algum amigo, lembra-
dos de que um dia todos apartaremos uns dos outros - Nec graviter feras, cum ab amico derelictus
fueris, sciens quoniam oporret nos omnes tandem ab invicem separari.(Imitação de Cristo, Livro
II, Cap. JX:2.)

Tais considerações emito à margem de um oportuníssirno discurso que o Padre Pedro
Maciel Vidigal, Deputado Federal pelo PSD de Minas Gerais, proferiu na Câmara dos Deputados
no dia 11 de novembro de 1963, e publicado em plaqueta sob o título Os amigos do Presidente da
República. Devo a gentileza dessa oferta ao amigo Deputado João Veiga.

O Padre Vidigal, como bom psicólogo, conhecia perfeitamente os que cercavam o ex-
Presidente João Goulart. Em seu discurso fez-lhe salutar advertência contra os falsos amigos que
em Palácio viviam a endeusá-lo, e despertou-lhe a atenção para a sabedoria destas três sentenças:

Verdadeiro amigo é aquele que repreende.
O amigo lisonjeiro é  pior inimigo.
Viver em Palácio não é respirai; é aspirar

Com visão cristalina mostrou o eminente sacerdote mineiro ao ex-Presidente a realidade
da situação. Abriu-lhe as páginas da História, exibindo-lhe exemplos elucidativos, como o Papa
Pio II. Certo dia, como lhe elogiasse muito um de seus Ministros, respondeu o Pontífice: Tudo
isso ele é e tudo isso ele tem, mas nunca me contradiz nem contradisse.E isso é sinal de ser
lisonjeiro e malicioso.

Apreciemos este trecho incisivo do discurso do Padre Vidigal:

Quantos cresceram à sombra do Palácio do governo e à sombra dos Ministérios? E quais
são os que continuaram leais ao Presidente dadivoso, colaborando com ele, ajudando-o a
governar bem esta República?
Pelo que verificamos a cada instante, lamentavelmente o Presidente dá a triste impressão
de que não lhe agrada a roda ou o convivio dos bons amigos, cujos conselhos lhe não
permitiriam desviar-se dos caminhos da razão para entrar nos atalhos dos erros.

Além de sábias advertências, foi profeta o Padre Vidigal, revelando no fecho de seu dis-
curso a desconfiança de que o Presidente não chegaria a desempenhar o mandato até ofim:

Deus que conceda ao Presidente João Goulart a graça de, respeitando a Constituição e
observando as leis, chegar ao fim do seu Governo.

Deus que o guarde e o resguarde de certos amigos que julgam que viver em Palácio não é
respirai; é aspirar
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O que se passou depois, todos o sabemos e ainda comentamos. Padre Vidigal foi profeta.
Quatro meses mais, e o Presidente era deposto. Na hora da provação, na hora incerta, quando já
estava virtualmente deposto, a Nação ficou sabendo quem estava a seu lado. Os amigos de que
tratou o ilustrado sacerdote, cedo abandonaram o Presidente, entregando-o ao próprio destino. Jul-
go oportuno transcrever este tópico impressionante, que li no Jornal do Comércio desta capital,
edição do dia 21 de abril:

Um fato importante foi registrado pelos presentes às primeiras horas da madrugada do
dia primeiro, quando o Sr. João Goulart, fisicamente muito abatido, ao notar a ausência
de muitas caras conhecidas, comentou: 'Os ratos fugiram, antes mesmo de o navio adernar'

Essas muitas caras conhecidas eram os amigos do Presidente João Goulart, aos quais se
referiu o deputado mineiro... Hoje, em seu refúgio político, em Montevidéu, Goulart deve estar
arrependido de não ter acolhido os conselhos sensatos do Padre Vidigal, que o advertira em tempo.
Preferiu continuar com a ilustre companhia dos áulicos que o turibulavam nos Palácios do Planalto
e da Alvorada, que o conduziram ao seu inglório e melancólico ocaso...
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CapItulo 35

MISSOES CONFIADAS E BEM CUMPRIDAS

1. Fiz parte da Delegaçao do Brasil:

a) a ga Sessão da Conferência-Geral da Organizaçao das Naçoes Unidas para a Educacão,
a Ciência e a Cultura (Unesco), realizada em Nova Delhi (India), em novembro/dezembro de 1956:

b) a 43 Reunião da Organização Internacional do Trahaiho (OIT), realizada em Genebra
(SuIca), emjunho de 1959

c) a 23 Assembléia-Geral da Organização das Naçöes Unidas (ONU), real izada em New
York (EUA), em novembro de 1968.

2. Representei a Câmara dos Deputados:

a) na Visita Oficial, feita em junho de 1964, ao Japão e a China Nacionalista, a convite dos
governos de ambos os PaIses;

b) na Reunião da Primavera dii União Interparlamentar, realizada em Palma de Malhorca
(Baleares - Espanha), em março-abril de 1967.

Por ocasião da 9 Sessão da Conteréncia Geral da Unesco, reahzada em Nova Delhi ;Capital da India;, no ano de 1956, 
cinco sacerdotes católicos participaram dela, representando o Libano, o Brasil, a Santa Se, a India e a Alemanha.
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Em Agra, urna das mais I indascidades da india e de todo o Oriente, o Deputado Padre Vidiga! visitou 0 Taj Mahai, uma das
maravilhas da arquitetura universal.

No dia da abertura daY" essdo cia Conrerencia Coral da Unesco, em 1956, na cidade de Nova Delhi India), o Deputado
Padre Vidigal esteve corn o presidente da Delegacao Chinesa.

4I *j *
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Em (enebra Suiça, quando saia da sede da OLT, junto corn o Vice-l-'residente da Republica, João Goulart, que tern, a sua
direita, o ex-Ministro Antonio Balbino e o Ministro do Trabalho, no governo de JK. Atrás, são vistos representantes da
inddstria brasileira na 43' Reunião da Organizacão Internacional do Trabalho, realizada em 1959. Em cima, trajando terno
escuro, o Embaixador Afrânio de Melo Franco FlIho.

U

Na Embaixada do Brasil em Taipé: o Embaixador do Brasil 	 0 Presidente da China Nacionalista, General Chiang-Kai-
Conversa corn o Deputado Herbert Levy (de São Paulo, e a Chek, cumprimenta o Deputado Padre Vidigal.
Senhora Embaixatriz, corn os DeputadosJa iro Brurn (do Rio
G. do Sul) e Padre Vidigal (de Minas Gerais).

Em Taipé, na residênica oficial do Presidente da China 	 Em Taipé, na China Nacionalista, durante a recepcão na
Nacionalista, Chiang-Kai-Chek e sua Senhora recebern os 	 Ernbaixada do Brasil, os Deputados Herbert Levi (SP), jairo
deputados brasileiros que foram visitá-los, em junho de 	 Brum (RGS) e Padre Vidigal corn a Senhora Konsin Shah.
1964.	 Ao fundo os Comandantes Mc Du Gald e Slade (USA).

All
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Recebendo os curnprimentos de Dom Giuseppe Caprio,
Arcebispo Titular de Apollonia e lnterndncio Apostólico,
representando o Estado do Vaticano junto ao Governo de
Chiang-Kay-Check.



Em Tokyo, Capital do Japào, Deputados brasdeiros e o
Embaixador João Batista Pinheiro foram bern recebidos no
edifIcio que é sede da Dieta e visitaram a sua Biblioteca.

Corn o Deputado Naka Funada, ilustre presidente da Dieta.

o PrIncipe Mikassa, irmäo do Imp( , i,idOi i hruH[u,
cumprirnenta o Deputado Padre Vidigal. Atrds dele aparece
a sua Exma. Esposa, a Princesa Mikassa.

Prestando a sua homenagem aos deputados brasileiros que
visitavarn o Japão, o Embaixador Joo Batista Pinheiro Ihes
ofereceu urna bela recepcão em Tóquio, a qual compareceram
as mais destacadas personalidades japonesas.

Na fotografia aparece o Sr. Embaixador apresentando a
Princesa Mikassa ao Deputado Padre Vidigal.

Em Kyoto (Japao), os deputados brasileiros e as filhas do
Embaixador João Batista Pinheiro foram homenageados na
Casa do Chd por urn grupo de gueixas.

Dentre as homenagens prestadas pela Dieta Japonesa aos
Deputados brasileiros, duas solenes recepcOes se
destacaram. Na 61tima, a delicadeza chegou a comover Os

visitantes que aparecem na fotografia homenageados pelos
parlamentares do Japao e pelas gueixas, cujas gentilezas Os

sensibilizaram profundamente.
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Em Palma du MaIora, Capital das Baleares Espanha), por ocasião da keunião cia Primavera da Unido Interparlamentar (março-abri de 1967), o governador da
cidade fala da história do arquipelago (Mallorca, Minorca e Ibiza) a urn grupo de brasileiros dentre os quais figuram o Senador José Guiornard (do Acre( e a sua

fleputado Pedro \idipal corn a sua senhora.
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N sede dd Eflhl)diX(id do Brisil em Lishol, dsSistifl(l() 1 )OSSe (lii Ëmbiixidor Álvro Lins,

Em Palma de Mailorca, na sala de refeições da União Interparlamentar, com os seus colegas Deputado Oliveira B rito (da Bah ia) eAarão Steinbruck (do Estado do Rio
de Janeiro).
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Na cerimônia da posse do Ëmbaixador Alvaro Luis, o Deputado Padre Vidigal apareceu entre o Ministro Conselheiro da
Embaixada do Brasil, Dr. Câmara Canto, e o Sr. Secretário.

Na Sala Nobre do edifício da Embaixada do Brasil em Lisboa, conversando com a Embaixatriz Heloísa Uns, acompanhada
pelo Ministro Conselheiro Câmara Canto.



O Presidente da Câmara dos Deputados. kdrlJurI \dzzJI!, aprr1td u Deputado Padre \i(lIgdl ao cosmonauta russo luri Gap	 marin, o prieiro a subir ao espaço sideral.



E

Com  Príncipe Philips, Duque de Edimburgo e marido da Rainha Elizabeth II, da Inglaterra, por ocasião da sua visita
oficial ao Congresso Nacional. Na fotografia aparecem o Deputado Ranieri Mazzili, Presidente da Câmara, o Senador Auro
de Moura Andrade, Presidente do Congresso, e o Deputado Raimundo Padilha, líder da maioria.

Acompanhado do diplomata Azeredo Silveira, Cônsul do Brasil em Firenze, o Deputado Padre Vidigal visitou, no dia 21 de
novembro de 1956, o Cemitério Militar Brasileiro de Pistola.

Na fotografia ele aparece colocando um ramalhete de flores junto ao Oratório consagrado a Nossa Senhora Aparecida.



E\111 nandu u ap ute de àyo, com1)letame11te turdd() )UÍ	 e n ntr d 1unto	 restos mortais de um heróico pracinha, após o degelo, por famílias italianas, na

Região de Lizzano in Belvedere, perto de Monte Castelo, na Primavera de 1945. 



1

4.

Assinando o seu nome no Livro de Registro de Visitas ao Cemitério Militar Brasileiro de Pistoia 21/12/56.

João Monlevade, quando foi inaugurado o grande Hospital Margarida, Padre Vidigal discursou saudando o Engenheiro
jis Ensch, Superintendente das Usinas Siderúrgicas da Campanhia Belgo-Mineira, o qual é visto à esquerda do Dr.
ristiano Guimarães e tem à sua direita o Dr. Geraldo Mascarenhas Ildefonso, oficial de gabinete do Presidente Getúlio

om 11 Mão no queixo).

t	 Áw
O Engenheiro Dr. Louis Ensch, Superintendente das Usinas Siderúrgicas da Belgo-Mi neira, conversa com os seus amigos Demerval
Pimenta, Padre Vidigal, General Macedo Soares, Presidente da Usina Siderúrgica Nacional e o Engenheiro Dr. Roberto.
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Discursando em Uba-MU, qLldiido 101 inaugurada a Fabrica de Camisas Wembley, a primeira das grandes indústrias com que o empresário José Alencar Gomes da Silva
contribuiu para o crescimento econômico de Minas Gerais e do Brasil. Pouco tempo depois vieram a Coteminas, em Montes Claros-MG, e a Cotenorte, em Natal-RGN.



U Vapa PIO XII, dia 30 de novembro de 1956, recebeu a visita de 13 católicos, Entre eles, estavam o Deputado Padre Vidigal, que é visto, ajoelhado, a direita de Sua
Santidade.



Capítulo 36

OPORTUNOS E BEM APROVEITADOS ENCONTROS
(Entre 1955 e 1971)

1 COM OS PAPAS PIO XII, JOÃO XXIII E PAULO VI

Todos eram dignos de meu maior respeito e de minha profunda admiração, porque chefes
supremos da Igreja, minha Mãe espiritual e minha Mestra incomparável.

O primeiro, por causa de suas Radiomensagens e Alocuções, dos seus Discursos e da sua
Encíclica Sertum Laetitia (1939) em que se encontra esta pérola:

Deus destinou a terra com tudo que ela contém para uso de todos os homens e povos; de
modo que os bens criados devem chegar eqüitativamente às mãos de todos, segundo a
justiça, secundada pela caridade.

Certa vez, ele publicou este pensamento:

É preciso não perder, nunca, de vista que o objetivo da Igreja é evangelizar e não civiliza,:
Se ela civiliza, é pela evangelização.

O segundo, porque, comemorando o 700 aniversário da Rerum Novarum, em 15 de maio
de 1961 publicou a sua Encíclica Mater et Magistra, em que expressou todo o seu amor pelos
homens, especialmente pelos mais pobres, e subscreveu e confirmou os pensamentos de Leão XIII,
de Pio XI e de Pio XII, salientando o respeito devido à liberdade, à dignidade humana, à defesa da
família e da propriedade particular e sua função social. Pois sempre quis uma ordem social em que
vigorassem a Verdade, o Amor, a Justiça e a Liberdade.

Foi ele quem publicou outra importante encíclica, recebida com os mais calorosos aplau-
sos do povo cristão: a Pacem in Terris.

O terceiro mereceuos louvores das nações civilizadas por motivo da sua Encíclica Populorum
Progressio sobre o desenvolvimento dos povos (1967) e da sua carta apostólica Octogesima Adveniens
(1971), em que condena o marxismo visto sob qualquer aspecto. O de uma prática ativa da luta de
classes. O de ser prevalentemente o exercício coletivo de um poder político e econômico dirigido pelo
partido único que intenta ser expressão e garantia do bem de todos, subtraindo aos indivíduos toda
possibilidade de iniciativa e de escolha. E o de suas relações com a ideologia socialista, à base do
materialismo histórico e da negação de tudo que é transcendente.

A sua Alocução na ONU, dia 4 de outubro de 1965, teve repercussão universal como a
outra sobre A Missão Sacerdotal e a Justiça no Mundo, na qual Sua Santidade revelou:

O empenho da Igreja no sentido de educar as consciências para a justiça social, sem se
esquecer que a sua missão própria, confiada por Cristo, não é de ordem política, econô-
mica ou social porque tem um objetivo de caráter religioso.
A ação da Igreja, se fosse privada de sua originária inspiração religiosa, não seria fiel ao
Evangelho e perderia gradualmente o seu influxo benéfico na sociedade.

OPORTUNOS E BEM APROVEITADOS ENCONTROS
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2 COM O DR. ANTÔNIO DE OLIVEIRA SALAZAR

Em Lisboa, no mês de dezembro de 1956, passei mais de uma hora conversando com ele
que, no meu conceito e no juízo dos políticos mais importantes do século XX, era um dos maiores
estadistas da nossa época.

Professor de Economia Política e da Ciência das Finanças Públicas, na famosa Universi-
dade de Coimbra, foi Presidente do Conselho de Ministros em Portugal.

No exercício de sua benéfica e incontestável autoridade, substituiu a forma liberal-demo-
crática de governo pelo sistema corporativo a que deu o nome de Estado Novo.

Iniciando em sua pátria uma era importantíssima de renovação financeira e de notáveis
melhoramentos em todos os setores de atividades, lhe não foi fácil governar uma nação que tinha a
cabeça na Europa e os membros dispersos pelo vasto mundo.

Fez progredir a olhos vistos as províncias ultramarinas de Angola e de Moçambique que,
durante uma visita que demorou quinze dias, eu conheci ricas e civilizadas, mas, hoje, estão redu-
zidas a escombros, completamente destruídas por longas lutas fraticidas de que a ONU é a única
responsável, quando firmou seu mau propósito de vê-Ias independentes de Portugal, sem homens
capazes de bem governá-las em paz, o que lhes permitiu que a Rússia as dominasse com a violência
do seu comunismo intrinsecamente perverso e as transformasse em republiquetas soviéticas.

Com a imprensa livre, com a liberdade de cátedra nas escolas de ensino de todos os graus
em Lourenço Marques e em São Paulo de Luanda, e com a liberdade de culto, Angola e Moçambique
prosperavam, caminhando para frente, pacificamente, no seu pleno desenvolvimento e no admirá-
vel crescimento econômico. Não eram tratadas como colônias.

Produzindo café, algodão, borracha, cacau, fibras têxteis de juta, cereais, farinha de peixe
etc., ambas as províncias eram felizes. E viam a sua colaboração para o fortalecimento do Tesouro
Nacional ser correspondida com as grandes obras públicas que o governo, sediado em Lisboa, realiza-
va nelas. Principalmente em Moçambique onde Salazar iniciou a construção da Usina de Energia
Hidrelétrica de Cabora-Bassa, aproveitando as águas do Zambeze, o maior rio da África Oriental.
Esta Usina fica perto da importante cidade da Beira, capital do distrito de Manica e Sofala. Maior do
que a Usina de Assuã, no Egito, ela seria a quarta maior da Terra, se não fosse construída a nossa
Usina de Itaipu, que a fez recuar para o quinto lugar.

Esta, uma grande verdade: o abençoado governo de Salazar realizou, no máximo possível
de ordem e de liberdade individual, as condições necessárias ao progresso da vida coletiva, recon-
ciliando o Estado com a Nação.

Cristão pelo Batismo, Salazar era católico pela obediência aos Mandamentos da Lei de Deus
e da Lei da Igreja. Sem respeito humano e sem hipocrisia, ele professava e proclamava a sua Fé.

Ex-aluno do Seminário de Viseu, guardava perenes recordações daqueles oito anos ali
passados. E manteve os bons costumes adquiridos no agradável convívio de seus inesquecíveis
mestres. Quanto a esse particular, soube, com firmeza que nunca sofreu abalos nem oscilações,
conservar suas convicções religiosas, até mesmo durante todo o tempo em que esteve no Poder,
administrando com notável competência a cousa pública (res publica), promovendo o bem comum,
a felicidade do povo.

Quando terminou os estudos de Humanidade e de Filosofia naquele conceituado estabele-
cimento de ensino eclesiástico, não espantou ninguém por ter desistido de ser padre.

Dizia ele: Servirei melhor a Igreja e Portugal no campo laico.

A muita gente, mais tarde, dava a impressão de que era ascetismo a regra da sua vida
marcada por uma disciplina sagrada nos atos, e nos sentimentos, e de que o serviço do Estado era o
seu sacerdócio.

Deixando o Seminário, entrou como professor no Colégio da Via Sacra, fundado pelo
Padre Barreiros, pioneiro de novos métodos de ensino no país. Lá, ensinou Literatura, História e
Matemática. Então, já estava convencido de que o problema nacional, antes de mais nada, era um
problema de educação. E anunciava para quem quisesse ouvir: E inútil esperar mudança de regime
sem que primeiro se eduquem os homens. E o seu programa de educação foi o mesmo que, vinte e
cinco anos mais tarde, realizou como Chefe de Governo.

Na Universidade de Coimbra, fez parte do Centro Acadêmica da Democracia Cristã, fun-
dado com o objetivo de renovação intelectual e moral dos universitários.

Escrevendo artigos no Imparcial, jornal do Centro, discursando em qualquer tribuna ou
fazendo conferências, seus assuntos prediletos eram a Democracia e a Igreja. Certa vez, Salazar
concluíra por esta forma:

Uma democracia não pode subsistir quando concede privilégios a uma classe em detri-
mento das outras. A isto chama-se demagogia, e a demagogia é incompatível com a Igre-
ja, com a História, com a Política e com a razão humana.

Na Universidade, antes de iniciar as suas aulas, traçava no quadro o plano exato da lição
que ia ensinar. Assim procedendo, punha em evidência suas raras qualidades de ordem e de lógica.
Sempre terminava a lição dizendo aos alunos:

É esta a minha opinião. Quando tiverem consultado os elementos de estudo que lhes
indiquei, quando tiverem pesado bem os prós e os contras, sigam, meus senhores, a opi-
nião que lhes parecer melhor.

Candidato do Centro Católico a deputado às eleições de julho de 1921, Salazar foi eleito
pelo Minho, em Guimarães. Mas só uma vez, por um dia só, ocupou a cadeira na Assembléia
Nacional, preferindo voltar à sua cátedra de professor.

Quando, em 1926, o Marechal Gomes da Costa marchou sobre Lisboa, numa Revolução
sem luta, gloriosa sem efusão de sangue, Portugal encontrava-se há muito entregue às lutas de
partidos e às desordens de grupos rebeldes amotinados.

A ditadura militar estabeleceu a ordem nas ruas, mas foi incapaz de deter o descalabro do
orçamento. Então recorreu ao modesto professor de Coimbra, nascido em Vimieiro, perto da vila
Santa Comba, aos 28 de abril, filho do camponês Antônio de Oliveira, que trabalhava como caseiro
numa propriedade rural dos arredores, e de Maria do Resgate Salazar, também camponesa, de
profissão doméstica.

O professor apenas se conservou cinco dias em Lisboa, no posto de Ministro das Finanças,
a ele confiado.

A política em Portugal estava marcada por rançoso anticlericalismo. E a República leiga
fazia da irreligião uma espécie de religião do Estado.

A inexperiência econômica dos militares agravava a hemorragia financeira de que Portu-
gal padecia há muitos anos. Não tardou o governo em pedir auxílio à Sociedade das Nações para a
emissão de um empréstimo que seria concedido com vexatória condição: um "fiscal severo", no-
meado por ela viria para Lisboa a fim de, em caráter permanente, inspecionar a aplicação do dinhei-
ro emprestado.

Profundamente humilhados pela cláusula insuportável, os militares voltaram, outra vez,
a Salazar, em 1928, para renovar o apelo. O chefe de governo, General Vicente de Freitas, man-
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dou a Coimbra o seu Ministro da Instrução Pública, Duarte Pacheco, como portador desta men-
sagem a Salazar:

Consideramo-lo o homem necessário. Disseram-nos que é competente. Aceita vir para Lis-
boa, para pôr em ordem asfinanças do Estado? De contrário, seremos obrigados a devolver
o poder aos políticos.

O jovem professor de Economia Política e da Ciência de Finanças Públicas fez o sacrifício
de sua felicidade pessoal e arrumou novamente as suas duas malinhas de estudante e deixou Coimbra
para lá nunca mais voltar.

Esta inesperada transformação em sua vida fê-lo sentir profunda tristeza perante a idéia de
abandonar a sua cátedra de professor, não ignorando o perigoso intervalo que separa o homem de
pensamento do homem de ação. E chegou a ter medo, encarando a possibilidade de falhar na tarefa
de pôr em ordem as contas do Estado. E ruminando as suas preocupações, dizia para si mesmo: Que
pensariam de mim os meus alunos, na Universidade?

No Ministério das Finanças, cumpriu todos seus árduos deveres, exercendo o cargo com
dignidade e competência técnica, restabelecendo o equilíbrio do Orçamento com impressionante
rapidez quase milagrosa.

Nomeado Presidente do Conselho, em 1932, elaborou uma Constituição em 1933, aprova-
da por um plebiscito. Tal Constituição concedeu amplos poderes ao Executivo. E, assim, ele refez
Portugal, pasmando os enraivados adversários do Regime, surpreendendo os socialistas que viviam
de braços dados com a maçonaria e com o recém-nascido comunismo, desgostando os maus políti-
cos que passaram a ver a Nação bem servida, e agradando o povo que queria ver a democracia bem
organizada, as instituições cristianizadas, e promovido o bem comum que, para não ser precário,
requeria perfeita conformidade com a ordem, que só a autoridade garante e assegura.

Funcionando bem, o governo chefiado por Salazar e formado de homens íntegros que co-
nheciam todas regras da boa Política e todas as molas da vida econômica e social, impediu a queda na
anarquia e na bagunça que aconteceram, quando o Rei Dom Carlos 1, no dia 1° de fevereiro de 1908,
foi barbaramente assassinado junto com o príncipe herdeiro, D. Luís Filipe.

A História atesta que, sempre, os bons católicos constituem uma força útil de renovação
na obra reconstrutiva de qualquer nação do Ocidente.

*

Em Lisboa, aos domingos, ia assistir missa na capela particular de um dos seus amigos.
Em 1937, quando ia entrar nessa capela, uma bomba estourou. Era um atentado contra a sua vida.
Os amigos se afligiram. E a prudência o aconselhou a procurar outra capela ou a Matriz da sua
paróquia ou outra igreja em que pudesse cumprir o seu dever de católico praticante, aos domin-
gos e dias santos de guarda.

Salazar restituiu à nação portuguesa o sentido da dignidade, sem estar contente com o Poder,
porque pensava que uma obra de governo nunca se encontra completa. Ainda havia muito para fazer.
E os anos passavam depressa.

Um dia lhe foi perguntado se sentia a paixão do Poder. E a resposta foi:

Não. Não sinto. Nunca senti. O Poder só pode agradar aos tolos ou aos predestina-
dos. Os tolos o desejam pelas vantagens que dele esperam. Os predestinados gostam
dele pelo que representa para as suas conveniências. No poder sinto-me deslocado.

AÇÃO POLÍTICA

Eu compreendo que haja quem sinta prazer em governar, mas esse não é o meu caso.
Nada me interessando riqueza ou honrarias, não gostando de mandar, sempre traba-
lhei sem exaltação.

Como alguns clérigos lhe faziam mal-escondida oposição, envenenados pela demagogia
de seus adversários políticos, ele fez publicar no jornal Novidades este aviso:

Declaro aos católicos que o meu sacrifício me dá o direito de esperar que eles serão, entre
todos os portugueses, os primeiros a saber fazer sacrifícios e os últimos a pedir favores
que lhes não poderei conceder

Referindo-se aos políticos que apaixonadamente mais se interessavam pela queda ou pela
substituição do governo do que pela solução de um grande problema nacional, declarou numa
ocasião oportuna:

Os políticos não são o país, embora por vezes se arroguem a exclusiva interpretação dos seus
interesses e das suas aspirações.
Sendo assim, que importa desgostar os políticos... se o país se encontra realmente bem
servido.

*

Quando ouvia elogios por motivo de gratidão a qualquer obra de interesse público, reali-
zada por seu governo, respondia ao povo agradecido: Não tem que me agradecer Faço tudo para
ser útil, nada para ser agradável.

Sempre se apresentando em público sem artifícios nem disfarces, dizia verdades sem se
preocupar com desagrados.

Querendo ser respeitado, respeitava todos os ministros de Estado e, conquanto o seu poder
fosse total no governo, nunca invadiu a área de cada ministério. Este exemplo merece ser conhecido
por todos os homens de bem:

Quando o Cardeal Spellmann voltou em 1947 do último conclave em Roma e passou por
Lisboa, Salazar preparou um jantar em sua homenagem. A recepção estava marcada para as 20
horas, mas o avião chegou apenas quarenta minutos antes. O Secretário-Geral do Ministério de
Negócios Estrangeiros fez notar ao Presidente que as formalidades da Alfândega iriam causar um
grande atraso ao jantar e que se poderia abreviá-las ou até suprimi-Ias. O Presidente respondeu: E
impossível. Só o Ministro das Finanças nos socorreria neste caso e ele não está em Lisboa. Mas,
V. Exa. é o Presidente do Conselho, exclamou o Secretário-Geral, e pode tudo. Sim, sou o Presiden-
te do Conselho, replicou Salazar, mas não sou o Ministro das Finanças.

Os acontecimentos deram sempre razão a Salazar, quer se tratasse de endireitar as finanças
em 1928, de alinhar o escudo pela libra em 1931, de tomar posição ao lado dos nacionalistas desde
o primeiro dia de guerra da Espanha e, enfim, de respeitar os compromissos internacionais no curso
da última Grande Guerra. Graças à habilidade da sua diplomacia, Salazar soube poupar Portugal
aos horrores da invasão e manteve a soberania da Nação através de dificuldades sem conta.

Ele havia assegurado desde os primeiros dias do conflito uma posição de neutralidade,
tomada de perfeito acordo com a velha aliada de Portugal, a Inglaterra, que, podendo garantir
meios de defesa aos portugueses, não tinha interesse em fazer chegar a guerra até a Península. Tal
neutralidade não foi cômoda nem barata, dizia Salazar. Pois, se ela era diplomaticamente forte,
militarmente era fraca e difícil de ser mantida.
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Por mais de uma vez, Portugal se viu ameaçado. Boatos alarmantes circulavam por
todas as províncias. A Capital era a maior vítima deles. O povo vivia em estado de grande
tensão, mal-informado de que tropas italianas haviam embarcado com destino a Lisboa. Os
aliados afirmavam que os alemães se interessavam por uma base aérea e naval no arquipélago
nos Açores. E os alemães espalhavam a notícia assustadora de que os aliados preparavam um
ataque às nove ilhas. Extremamente delicadas foram as negociações que Salazar teve de dirigir
na batalha de neutralidade. Conforme seu correto modo de pensar,

o oportunismo só é possível para as grandes nações seguras da sua força e da sua rique-
za. Nós que somos pobres, apenas nos poderemos fazer respeitar à força de retidão e de
honestidade.

Pensador, exprimia as suas idéias de maneira sensata, sempre dando benéficas lições a
quem o escutasse com atenção.

Falando sobre a educação, afirmou, certa vez:

O Estado não pode fazer obra educativa contrariamente ao espírito da família de que a
criança proveio. Quando falo de educação, refiro-me à formação do homem integral, ao
seu corpo, à sua inteligência, à sua vontade. Trato do homem que vive e trabalha, do
homem que pensa, do homem que age e convive com os seus semelhantes. A religião, a
formação religiosa têm aí o seu papel a desempenhar Nós, porém, não devemos exigir à
religião uma tarefa que excede a sua esfera de ação, nem responsabilidades que lhe não
podem pertencer A necessidade do infinito, natural na criatura humana, deve ser satisfei-
ta pela religião: a fé preencherá um vácuo na alma. Ela traz igualmente a força da vida
interior; o apoio do sobrenatural à vontade que vacila.
A religião projeta a luz do além no espírito que hesita diante dos problemas transcenden-
tes da vida e da morte e, por nos ensinar uma regra destinada a ser vivida, consegue ainda
nos dar; como segunda natureza, o hábito da ação conforme a moral.
A religião será preciosa para o homem de ciência e para o rústico, o homem de ação
externa ou de vida interior; em todas épocas e latitudes. Para os seres incultos representa-
rá a única cultura, e cultura superior Será como luz que brilha no céu a marcar uma
direção e definindo limites.

Concedendo interessante entrevista a uma inteligente jornalista francesa, apreciada escri-
tora em Paris, assim respondeu à pergunta sobre se existe a felicidade das nações:

Creio que não se pode dizer de uma nação que ela seja feliz. A nação pode criar certas
condições de prosperidade material, ligada ao desenvolvimento da riqueza e à satisfação
em alto grau de necessidades individuais ou coletivas; estamos todavia longe de pensar;
tanto para as nações, como para os indivíduos, que o aumento das necessidades humanas
ou a sua fácil satisfação nalguma cousa acrescenta a felicidade. Foi Bernard Grasset
quem escreveu: 'A civilização não satisfaz todas as necessidade que ela cria'.
A felicidade é um estado de satisfação da alma, expressão de harmonia total, entre as
nossas aspirações e as realidades da vida. Por isso julgo mais simples atingir a felicidade
pela renúncia do que pela procura e satisfação de necessidades sempre mais numerosas e
intensas. A busca da felicidade exige, com efeito, um contínuo estado de insatisfação.
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A idéia de que a felicidade apenas pode ser individual é para mim de primária importân-
cia. De desconhecê-la ou de não tê-la em conta se criam perigosas ilusões no espírito dos
dirigentes dos povos. Já vimos Estados, regimes, sacrificar totalmente o homem, que re-
presenta na terra o único valor de infinito, ao objetivo inacessível da felicidade nacional.

Este, o seu pensamento sobre a riqueza em relação à felicidade:

A riqueza pode representar um perigo para a elevação espiritual e, sem dúvida, é, por si
só, incapaz de criar a felicidade. Contudo os homens buscam-na sempre com avidez e
sofreguidão. Não os censuro, porque num ponto acertam, pois não pode existir vida
satisfatória nem felicidade, nem sequer vida espiritual, sem um mínimo de riqueza no
sentido econômico do termo. Apenas os santos podem ser apresentados como exemplos de
absoluto desprendimento dos bens terrenos. O mundo, porém, onde certamente alguns
santos existem, não é uma coletividade de santos.
A idéia de que a simples posse e uso dos bens materiais assegura a felicidade é inteira-
mente falsa. A concepção política que não reconhece a superioridade do espírito e o
dever de lhe subordinar a riqueza pode levar à edificação de uma sociedade brilhante,
mas nunca de uma autêntica civilização. Tal como eu a entendo, a civilização deve ser
considerada de conteúdo essencialmente espiritual e é constituída sobretudo por bens e
manifestações do espírito.

Houve quem assim definiu Salazar: Uma imagem dolorosa e tocante do isolamento. Era,
mesmo. Sempre foi um solitário. Habita tecum parecia ser seu lema, seu brasão. Tenho para mim,
para meu uso interno, esta verdade: o homem que está consigo mesmo e percebe a presença de
Deus ao seu lado nunca se sente sozinho. Com certeza, pensando dessa maneira, foi que Ibsen,
famoso escritor norueguês, afirmou: O homem mais forte do mundo é o que estiver mais só.

De São Bernardo de Clairvaux (1091-1153), esta observação: Nunquam minus solus, quam
cum solus - Nunca estou menos só, que quando estou só. E do jesuíta Padre Antônio Vieira esta
interpretação:

Quando não estou só, estou com os homens. E quando estou só, estou com Deus. E é
demonstração evidente que quem está com Deus, está menos só que quem está com os
homens; porque a companhia dos homens, ainda que sejam muitos, é limitada; e a com-
panhia de Deus, ainda que seja um só, é imensa.

O prezado leitor deve tomar conhecimento do juízo que Salazar fazia desse assunto que,
agora, estou abordando:

O isolamento muito me ajudou a desempenhar a minha tarefa e me permitiu concentrar-me,
ser senhor do meu tempo e dos meus sentimentos, evitar que fosse influenciado ou atingido.
Não é impossível, dentro de certa medida, conciliar o gosto ou os prazeres da solidão com
os imperativos da ação governativa. Afirmo mesmo que o isolamento facilitará por vezes
a ação dos que governam. Torna-os mais serenos, mais independentes nos seus juízos,
menos acessíveis às influências exteriores. Libertá-los-á do que inconvenientemente os
possa embaraçar
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Homem de ação, Salazar era de intensa vida interior. Dele este belo conceito:

Devo admitir que uma intensa vida interior é necessária ao homem de ação empenhado
numa tarefa de envergadura. E na sua vida interior que ele encontra a origem primária da
força e da perseverança, condições do triunfo. A razão está na fonte de inspiração que a
meditação representa, na força emocional que pode desenvolver-se pela concentração do
espírito, por fim na possibilidade de refazer a cada desilusão ou fracasso o entusiasmo
inicial. Se houvesse incompatibilidade entre a vida interior e a ação, nunca poderíamos
entender; no plano puramente humano, a vida e a obra de alguns grandes santos. Não se
afigura possível ação sem forte vida interior

Certo dia lhe foi feita esta pergunta: Também foi poeta aos 20 anos? Sorrindo, ele respon-
deu: Com certeza! Onde estará o português que tenha a ousadia de afirmar que não versejou na
mocidade? Não faltei à tradição. Julgo que cheguei a compor poemas de amor; mas, se eles fossem
conhecidos, seria um escândalo.

Quando estudava Direito, poucos anos depois de sair do Seminário de Viseu, ele amou
uma adolescente bonita, inteligente, culta e bem-educada. Em Lisboa fiquei sabendo que era uma
mocinha polida e rica que aparecera como deslumbrante fada aos olhos do jovem estudante. A
delicadeza do namoro juntava-se o sentimento do inacessível, que mais seduzia ainda o seu espírito
tonnentado.

Se conhecesse aqueles dois versos de Maciel Monteiro (1804-1868), haveria de recitá-los
aos delicados ouvidos de sua namorada:

Quem pode ver-te sem querer amar-te,
Quem pode amar-te sem morrer de amores.

A mãe dela fez radical oposição à doçura daquele amor que havia criado raízes profundas
nos dois apaixonados corações. E manifestava publicamente que a sua filha era digna de um casa-
mento mais brilhante. E os namorados deixaram-se separar. Ela, com chorosa submissão. Ele, com
uma ferida aberta em seu amargurado coração, ferida que nunca mais sarou.

A moça casou-se, conforme a vontade da sua mãe. Salazar não quis tomar a vê-Ia. Por
acaso, voltou a encontrá-la, alguns anos depois. Foi ao cemitério, junto à sepultura de dona Maria
do Resgate, mãe dele. Nada disseram. Entre a fada envelhecida e o estudante pobre tornado dita-
dor apenas houve um longo olhar por cima do túmulo.

Sempre tive razões de sobra para tributar minhas sinceras e respeitosas homenagens a
Salazar. Pois, um dia, discursando no Porto, ele falou:

Devo à Providência a graça de ser pobre: sem bens que valham, por muito pouco estou
preso à roda da fortuna, nem falta me fizeram nunca lugares rendosos, riquezas, ostenta-
ções. E para ganhar; na modéstia a que me habituei e em que posso viver; o pão de cada
dia não tenho de enredar-me na trama dos negócios ou em comprometedoras solidarieda-
des. Sou um homem independente.
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Nunca tive os olhos postos em clientelas políticas nem procurei formar partido que me
apoiasse. Nunca lisonjeei os homens ou massas, diante de quem tantos se curvam no
mundo de hoje, em subserviências que são uma abjeção. Se me ocupo das reivindicações
dos humildes, é pelo mérito próprio e imposição da minha consciência de governante,
não por ligações partidárias ou compromissos eleitorais que me estorvem. Sou, tanto
quanto se pode ser; um homem livre.
Jamais empreguei o insulto ou a agressão de modo que homens dignos se considerassem
impossibilitados de colaborar No exame dos tristes períodos que nos antecederam, esfor-
cei-me sempre por demonstrar como de pouco valiam as qualidades dos homens contra a
força implacável dos erros que se viam obrigados a servir E não é minha a culpa se,
passados vinte anos de uma experiência luminosa, eles próprios continuam a apresentar-
se como inteiramente responsáveis do anterior descalabro, visto teimarem em prolongar
a bondade dos princípios e a sua correta aplicação à Nação Portuguesa. Fui humano.
Penso ter ganho, graças a um trabalho sério, os meus graus acadêmicos e o direito de
desempenhar as minhas funções universitárias. Obrigado a perder o contacto com as
ciências que cultivava, mas não com os métodos de trabalho, posso dizer que as reencon-
trei sob o ângulo da sua aplicação prática; e, folheando menos os livros, esforcei-me em
anos de estudo, de meditação, de ação intensa, por compreender melhor os homens e a
vida. Pude esclarecer-me.
Não tenho ambições. Não desejo subir mais alto e entendo que no momento oportuno
deve outrem vir ocupar o meu lugar; para oferecer ao serviço da Nação maior capacidade
de trabalho, rasgar novos horizontes e experimentar novas idéias ou novos métodos. Não
posso envaidecer-me, pois que não realizei tudo o que desejava; mas realizei o suficiente
para não se poder dizer que falhei na minha missão. Não sinto por isso a amargura dos
que merecida ou imerecidamente não viram coroados os seus esforços e maldizem dos
homens e da sorte. Nem sequer me lembro de ter recebido ofensas que em desagravo me
induzam a ser menos justo ou imparcial. Pelo contrário: neste país, onde tão ligeiramente
se apreciam e depreciam os homens públicos, gozo do raro privilégio do respeito geral.
Pude servir

*

Ainda estudante, Salazar dizia: Sinto em mim certa capacidade de comando. E mais tarde,
já instalado no governo, declarou:

Podemos sentir capazes de governar; embora não tenhamos, de modo algum, gosto pelo
poder. Não tenho gosto pelo poder porque ele me não seduz. Não me dá nenhuma satisfa-
ção, nem ao menos a compensação natural das canseiras, das desilusões e dos sacrifícios
que implica.

Ele tinha todas as qualidades para fazer de Portugal uma grande Nação. Eis a razão por
que, durante seu benéfico e austero governo, Portugal se fez credor dos Estados Unidos e dos mais
ricos países da Europa, como a Inglaterra, a França, a Itália e a Alemanha, que lhe deviam milhões
de dólares e milhões de libras esterlinas.

Grande político, destacou-se por um conjunto de raras virtudes: ponderação, instinto de
oportunidade, equilíbrio, independência, firmeza temperada de maleabilidade, conhecimento dos
homens e das suas paixões, dom de ler na consciência pública e de prever o encadeamento dos
acontecimentos políticos e sociais, devoção desinteressada, total entrega de si próprio.

OPORTUNOS E BEM APROVEITADOS ENCONTROS
	

607



PEDRO MACIEL VIDIGAL

Em 1924, numa conferência feita em Braga, a velhíssima Bracara Augusta dos romanos
de antes de Cristo, assim foi que Salazar definiu o Poder:

É a renúncia às ambições ávidas, às importunidades que estorvam, às perigosas revolu-
ções. E a lei humana realçada pela justiça. E o direito tendo por limite a lei divina e o
respeito pelas consciências. E a ordem assegurada pela obediência das almas. Não se
deve aspirar ao poder como se aspira a um direito, mas deve-se aceitá-lo e exercê-lo
como um dever

Poucos anos depois, discursando em Coimbra sobre o não-confessionajismo do Estado, falou:

Nem despotismo do Estado, nem demagogia do povo, mas equilíbrio perfeito entre uma
autoridade necessária que não depende das paixões das multidões e um direito social que
não varia com os movimentos da opinião pública.

Nunca deixei de louvar aquele seu Estado Novo, que não era confessional, mas reconhecia
a importância muito especial da religião católica na formação da consciência portuguesa, na ação
histórica da Nação e, graças às missões, na conquista moral das terras do ultramar. Portanto, é de
interesse geral conceder à Igreja auxílio e simpatia, sem prejuízo da liberdade de cultos.

Tocando nesse assunto, Salazar, com ar professoral, aproveitando uma oportunidade que
lhe era ensejada, falou:

As revoluções liberais, inspiradas pela Revolução Francesa, respeitaram a forma externa
da Monarquia e da Igreja, mas dissolveram, quanto a uma e outra, o espírito tradicional.
Em nosso país, o catolicismo continuou a sei; juridicamente, a religião do Estado, e as
relações entre o Estado e a Igreja eram reguladas por acordos denominados Concordatas.
Em teoria, esta situação parecia a mais conforme com as exigências do Direito Canônico
e da doutrina da Igreja. Porém, na realidade, poder-se-iam formular duas reservas im-
portantes: a primeira, respeitante à extinção das ordens religiosas; a segunda, relaciona-
da com a intervenção abusiva do poder civil na vida da Igreja. Em compensação, o Esta-
do subvencionava o culto. A igreja encontrava-se, portanto, nesse tempo, unida ao Estado
por grilhões de ouro. A decadência religiosa de Portugal, iniciada no século XVIII, conti -
nuou a acentuar-se no decorrer do século imediato.
O clero tornara-se, por força das circunstâncias, em agente político ou eleitoral impor-
tante: resignado, à maneira de um cativo, mergulhara em torpor A Igreja ficou exposta
aos riscos das grandes mutações políticas. Foi o que sucedeu com a proclamação do
regime republicano em 1910.
Houve momentos desagradáveis. Todas as medidas legais e administrativas respeitantes à
Igreja foram aplicadas com espírito hostil: retirada da nossa representação diplomática
no Vaticano; extinção da Faculdade de Teologia de Coimbra; confiscação de todos os
bens religiosos de que a Igreja ainda dispunha, etc. Em 1911, com excessos de violência,
foi decretada a separação da igreja e do Estado.
Embora o não-intervencionismo do Estado no governo das almas e na escolha para os
benefícios eclesiásticos, a igreja ficou privada do seu prestígio, e muitas vezes foi perse-
guida, mas, no entanto, adquirira liberdade sem a obrigação, sequei; de agradecer Essa
liberdade foi indispensável à sua vida e ao seu progresso, condição da sua renascença.
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A Revolução de 1926 encontrou uma situação injusta, verdadeiro atentado contra a cons-
ciência católica e as tradições da nação portuguesa. Parecia evidente que os interesses da
Igreja em Portugal não deviam ser apenas regulados unilateralmente pelo Estado, mas
sim por um acordo com Roma. Bem vistas as coisas, o melhor caminho a seguir (conforme
se afigurou então) não era a adoção oficial pelo Estado de uma religião, mas o reconhe-
cimento de que a religião católica era professada pela maioria da Nação. Esta solução
estava mais de acordo com as exigências dos tempos modernos, com o estado de espírito
do país e a variedade religiosa do conjunto nacional constituído pela Metrópole e pelos
territórios do ultramar Salvaguardava a liberdade de ação do Estado deixando à Igreja
as liberdades fundamentais a que se habituara e hoje são consideradas como essenciais
ao seu revigoramento.
A Concordata representa um ato solene de reconciliação e de justiça, explica Salazar.
Concluiu-se em 1940, após três anos de negociação com a Santa Sé. Ardentemente eu
desejava que essa Concordata nascesse no ano em que Portugal celebrava o oitavo cente-
nário da sua independência, à sombra e sob a proteção da Igreja.
Como católico, creio que a Igreja deve guardai; antes de mais nada, a sua liberdade
aceitando para tanto os sacrifícios necessários. Cumpre-me fazer prevalecer soluções
que salvaguardem a liberdade religiosa de todos os portugueses e afastem a malquerença
ou a desunião, porque também eu tenho outras ovelhas que não são deste redil.

Homem simples e bom, Salazar gostava de conversar com os camponeses e, de modo
particular, com as crianças, cuja maneira de escrever missivas ele muito apreciava.

Mantinha correspondência com numerosos meninos que freqüentavam as escolas. Conquanto
sempre ocupado na solução dos problemas do Estado, conseguia tempo para ler as cartas que eles lhe
escreviam e para respondê-las. Tinha de ser assim. Pois, conforme a sua delicadeza, nunca se deve
desiludir as crianças. Um dia, recebeu engraçada carta que o fez rir. Estava assim redigida:

Senhor Presidente, estou muito aborrecido. Tenho que fazer exame da quarta classe e não
tenho grandes possibilidades de passar Disseram-me que está em muito boas relações
com a Nossa Senhora de Fátima. Poderia fazer-lhe um pedido em meu nome? Diga a
Nossa Senhora de Fátima que eu moro habitualmente no Algarve, mas que me mudei e
estou agora em Lisboa. Este ponto é muito importante porque a Nossa Senhora podia
enganar-se na moradia.

De noite, ele escreveu ao estudantinho:

Querido menino, está dado o teu recado. Transmiti o teu pedido a Nossa Senhora de
Fátima, mas ela respondeu-me que se tu, no exame, deres tantos erros no ditado como
deste na tua carta não se responsabiliza pelo resultado.

Passaram alguns dias e Salazar recebeu nova carta do seu correspondente:

- Venho agradecer-lhe, Senhor Presidente. Graças a si, passei no exame.

- Pois bem, dos dois o mais contente devo ter sido eu...
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Homem curioso este Dr. Antônio de Oliveira Salazar! Curioso demais:
Foi governo, mas não queria ser governo.
Foi deputado, assistiu uma única sessão da Assembléia Nacional e nunca mais voltou lá.
Foi ministro, demorou apenas cinco dias no ministério, foi-se embora e não queria voltar.
Foi-lhe dado o governo, sem que ele se interessasse por conquistá-lo, ao menos à maneira

clássica e nossa conhecida. Não conspirou, não chefiou nenhum grupo, não manejou a intriga e não
venceu quaisquer adversários pela força organizada ou revolucionária. Nunca se apoiou aparente-
mente em ninguém e, com soberana autoridade, dirigia-se amiúde à Nação, entidade bastante abs-
trata para apoio eficaz.

Tinha todo o ar de lhe ser indiferente estar ou ir; em todo o caso, esteve forte no Poder por
muito tempo e tão tranqüilamente como se ameaçasse nunca mais deixar de estar.

Nunca fez esforços para agradar à multidão.
Fugia de todas as formas de publicidade.
Suportou o Poder como um cristão suporta a sua cruz.
Enfrentou todos os árduos trabalhos de seu nobre cargo, sofrendo as injustiças e os insul-

tos dos desvairados, os despeitos e as raivas de seus rancorosos adversários.
De quando em quando, engoliu a sua conta de sapos vivos, comida forçada dos políticos,

conforme o ponto de vista de Clemenceau.
Não acreditava no destino, mas acreditava sinceramente na Providência que, por muitos

anos, o forçou a um labor contrário aos seus gostos.
Entretanto, foi admirado, aplaudido e louvado por todos os homens de bem do Ocidente.
Por isso, por tudo isso, viverá, para sempre, seu bendito e abençoado nome: Et nomen

illius erit vivens in aeternum (Eccli. 37 - 29).

3 COM O GENERALÍSSIMO FRANCISCO FRANCO

Na Espanha, acompanhado pelo Embaixador Coelho Lisboa, fui recebido pelo
Generalíssimo Francisco Franco, em dezembro de 1956, no Palácio El Pardo, antiga residência dos
reis, situado a quinze quilômetros de Madrid. O nosso encontro durou quase trinta minutos.

O Poder Absoluto nunca o cegou nem àqueles que o ajudaram a exercê-lo com patriotis-
mo, apesar de a imprensa esquerdista e comunizante, em muitos países do Ocidente, apontá-lo
como ditador tirano. (O que, na verdade, ele nunca foi.)

Chefe supremo de um governo forte, ele tinha como certo que a força é legítima quando a
razão a ampara.

Em certos casos e em determinados momentos, o governo forte é governo bom que leva a
sério a promoção da felicidade do povo, garantindo-lhe a paz que é a tranqüilidade na ordem, o
melhor de todos os bens comuns.

Só o governo forte de um Estado forte podia assegurar ao povo espanhol, naquela época, o
gozo da herança comum da civilização e da cultura mais do que seculares.

Colocando-se à frente do patriótico movimento nacionalista, em 1936, Franco, com brava
coragem, se arremessou contra os comunistas que haviam assumido a direção da República, pro-
clamada, em abril de 1931. O que eles queriam era, pela violência, transformar a Nação em mais
uma colônia da Rússia. E, tomando a direção da Guerra Civil (1936-1939), conseguiu a vitória
sobre os inimigos da Pátria, seus maus filhos, e instaurou o benéfico regime que reconstruiu a
Espanha e a preparou para viver feliz e próspera no gozo da paz.

Digno da maior admiração foi seu heróico trabalho que superou aquele de Hércules quan-
do fez a limpeza nos estábulos de Augias, onde milhares de animais, durante muito tempo, haviam
feito muita sujeira.

Conseguiu a votação, em 1947, da Lei de Sucessão, pela qual a Espanha passou a ser um
Reino de que ele foi Regente. Assim pôde preparar o neto do Rei Afonso Xffl para ser o democrata
Rei João Carlos, que está honrando o seu Trono, fazendo por merecer os aplausos de todos os povos
civilizados.

Como o prezado leitor sabe, a vida social, como a vida humana, compõe-se de ação e de
reação, de fluxo de forças invasoras e de refluxo de certas e oportunas forças resistentes.

No caso em tela, as forças invasoras estavam concentradas nos comunistas que, no frenesi da
loucura, encontraram na anarquia o melhor caminho para chegarem ao Poder e exercê-lo com refina-
da maldade. E, sem a resistência enérgica dos melhores militares comandados pelo Generalíssimo
Franco, a Espanha ficaria transformada num mar de sangue e completamente arrasada.

Franco nunca desejou destruir a liberdade de seus conterrâneos. O que ele quis fazer, e fez
com superioridade de espírito, foi livrar a sua gente da sanguinária, anárquica e calamitosa ditadura
comunista. Foi, sobretudo, instalar um governo forte, bem-intencionado, benéfico, sempre a servi-
ço da defesa da pátria, um governo que cuidasse de evitar a decomposição progressiva da socieda-
de, a destruição da civilização cristã na maior parte da antiga Ibéria, em que o apóstolo San Tiago
plantou a semente do Evangelho, lá na velha Compostela, o Campus Stellae do Império Romano.

Se ele fez o que fez, foi para assegurar à Nação a sua unidade e a sua independência, para
garantir ao povo espanhol as condições necessárias à sua segurança, ao seu bem-estar e à sua pros-
peridade. E se, na obra de qualquer homem público, devem ser considerados o propósito e o resul-
tado, Franco foi um benemérito, um homem simbólico que, na medida do seu símbolo, haverá de
viver para sempre na memória e na gratidãos de todos os bons espanhóis. E, também, na memória
de todos os cristãos do Ocidente, que vivia em estado de apreensão pela infiltração comunista, cada
dia mais extensa e mais profunda, exigindo remédios de caráter radical e permanente.

Altivo, Franco nunca foi alheio ao sentimento da honra. Cumpria os seus deveres sem
descanso nem férias, pois não conhecia os limites da fadiga. Dinâmico, a sua vida foi exemplo de
trabalho permanente. Estava convencido de que trabalhar na promoção do bem comum é o que há
de melhor na existência de quem governa.

Apaixonado pelo Poder, exerceu-o com seriedade e rigor, mais para ser útil ao seu povo do
que para ter o prazer de mandar.

Tinha aquela autoridade fundamentada em pessoas e extraordinários dons, e que é uma
gravidade conseguida com a inteireza da vida.

A confiança em Deus e em si mesmo, o seu otimismo e a sua energia incansável o fizeram
subir e crescer mais na admiração da maioria dos seus contemporâneos. Sobretudo porque sempre
desejou realizar, e realizou, importantes trabalhos que requeriam, entre diversos estímulos, a ânsia
de dedicar-se integralmente a eles.

Sempre o mesmo, a sua personalidade era tanto mais definida e reta quanto com maior
força mostrava a fortaleza do seu caráter.

Por isso, deixou aos pósteros a perpetuidade de seu nome honrado e glorioso que a boa
fama espalhou por todos os cantos da Terra.

Ainda que durem muito, todas as cousas desta vida acabam com ela. Mas a glória de um
grande e bom nome durará para sempre, vivendo na sucessão de todos os séculos.

610	 OPORTUNOS E BEM APROVEITADOS ENCONTROS	 1	 OPORTUNOS E BEM APROVEITADOS ENCONTROS	 611



PEDRO MACIEL VIDIGAL	 AÇÃO POLÍTICA

Conhecedor da verdadeira história da Revolução Espanhola (1936-1939), sei que foi o
Generalíssimo Franco quem salvou a Espanha de ser completamente destruída pelos comunistas
que invadiram e dominaram o governo republicano desde 1931. Vitorioso na sangrenta Guerra
Civil, ele, com mãos de ferro, dirigiu a Nação para novo destino, como convinha naquele tempo.
Sobretudo, por dois motivos: o de acabar, no país, com o regime comunista ateu, materialista e
intrinsecamente mau, e o de salvar a pátria quase totalmente arrasada na sua economia, nas suas
finanças, na sua agricultura, na sua indústria. Foi ele quem, assumindo os poderes do Estado,
instaurou novo e abençoado regime político que durou decênios, para felicidade do Ocidente
cristão. Foi ele quem fez a lavoura frutificar abundamente nos campos e transformou quase toda
a província de Badajós em um dos mais ricos pomares da Europa, num outro Jardim das
Hes' pérides. Foi ele quem promoveu o desenvolvimento da fabricação de automóveis e de navi-
os pesqueiros e, também, da indústria têxtil e da vinicultura. Foi ele quem deu nova vida ao
Tesouro Nacional, enriquecendo-o, fortificando-o. Sem prejudicar a liberdade de culto, foi ele
quem prestigiou o Catolicismo, colaborando decisivamente na reconstrução de milhares de igre-
jas e capelas incendiadas e dinamitadas.

Foi ele quem colocou o ponto final nas cruéis perseguições aos católicos que eram mata-
dos friamente lá onde os comunistas encontravam oratórios ou crucifixos. Em menos de um mês, só
em Madrid os comunistas mataram mais de 20 mil inocentes. Calcula-se em mais de 300 mil o
número de cidadãos que sucumbiram, assassinados por motivo de suas idéias religiosas.

Treze bispos foram fuzilados. Quatorze mil padres foram massacrados porque eram mi-
nistros de Deus, sacerdotes de Cristo, sendo que a maioria deles foi torturada. Cortadas em peda-
ços, partes de seus corpos eram dependuradas nos açougues com este letreiro: carne de porcos.
Vinte mil e tantas religiosas foram maltratadas até que a morte acabasse com o sofrimento delas;
milhares foram seviciadas, violentadas. Até cadáveres de freiras foram violados. Muitas vítimas da
revolução comunista tiveram os seus membros amputados ou mutilados espantosamente, antes de
serem trucidados. Muitas outras tiveram os olhos vazados, a língua cortada, o corpo queimado ou
enterrado vivo ou cortado a machado. Até as imagens dos santos foram metralhadas. Muitas delas
tiveram as cabeças transformadas em alvos para exercícios de tiros. Ficaram decapitadas. Cemité-
rios e túmulos foram profanados. A obra da civilização de muitos séculos foi reduzida a cinzas.
Milhares de obras de arte de fama universal foram destruídas. Saqueados e incendiados foram
preciosos arquivos, ficando assim impossibilitadas a pesquisa histórica e a prova instrumental dos
fatos de ordem jurídica e social. Maravilhas arquitetônicas foram arruinadas. Importantes pinturas
e esculturas desapareceram com numerosas bibliotecas. Foram espoliadas famosas coleções de arte
da Catedral de Toledo e do Museu do Prado.

Nenhuma guerra e nenhuma invasão de bárbaros, em nenhum século, causaram na Espa-
nha ruína semelhante à que foi causada pela revolução comunista. As destruições foram realizadas
aos gritos de Viva a Rússia, à sombra da bandeira comunista da foice e do martelo, escutando o
povo o hino dos comunistas: a Internacional. Foi, sobretudo, uma revolução anti-Cristo.

Um dos líderes dos rancorosos inimigos da nossa Religião, Largo Caballero, gritava: Nosotros
no dejaremospiedra sobre piedra de esta Espafla que devemos destruir para renasceria nuestra.

Por que motivo o Catolicismo foi tão barbaramente perseguido, se ele nunca foi um siste-
ma político? Pois sempre foi visto vivendo, progredindo e desenvolvendo-se, tanto nos regimes
democráticos como nas monarquias.

Não é tampouco um sistema científico. Ele não tem por objetivo dar solução definitiva aos
problemas da ciência humana, da física, da química, da mecânica.

Não é um sistema econômico propriamente dito, visto que há quase vinte séculos que ele
vê passar todos os regimes econômicos e sociais: a escravatura, a servidão, a corporação fechada, o
salariato e outras formas que o sucederam.

Na verdade, o Catolicismo é uma religião que vê no homem, em primeiro lugar, uma
consciência que tem em si o seu valor, a sua dignidade intrínseca e pessoal, independentemente dos
meios políticos, sociais e econômicos.

Estas consciências são unidas por ele numa imensa sociedade que, ultrapassando frontei-
ras, abraça todos os países, todas as raças, todos os povos.

Enfim, para lá das consciências individuais, o Catolicismo quer, por meios pacíficos, pe-
netrar todas as organizações coletivas de suas doutrinas e sua santa moral.

Este, o verdadeiro conceito do Catolicismo. Por causa de tal conceito é que lhe foi feita
atroz perseguição. Em toda a história do cristianismo, nunca se registrou uma explosão semelhante
de paixão e de ódio contra Jesus Cristo e contra a Sua Igreja.

Foi tamanho o sacrílego estrago sofrido pela Igreja na Espanha, que o representante dos
comunistas espanhóis enviado ao Congresso dos Sem-Deus, realizado em Moscou, pôde gritar: A
Espanha superou ext raordinariamente a obra dos soviets porque a Igreja Católica foi, ali, comple-
tamente aniquilada. Burro, estupidamente ignorante, o tal representante dos comunistas espanhóis
ignorava que a cada Sexta-Feira da Paixão, na Igreja, sempre sucedeu esplêndido Domingo da
Ressurreição. Ele não sabia que é próprio da Igreja ser mais vitoriosa quanto mais furiosamente
atacada. Adquire maior fortaleza quanto mais violentos forem os golpes que receber: Firmitatem
naturae suae dum attentatur acquirit.

Referindo-se ao que aconteceu na Espanha e dando especial destaque ao ódio e à ferocida-
de com que os comunistas perseguiram a Igreja, o Papa Pio XI observou que, nas regiões onde o
comunismo consegue penetrar, quanto mais se distinguem pela antigüidade e pela grandeza de sua
civilização cristã, tanto mais devastador se manifestará ali o ódio dos Sem-Deus. Antes dele, o Papa
Leão XIII, na encíclica QuodApostolici Muneris, sobre o Socialismo e o Comunismo, se referiu a

essa seita de homens que sob nomes diversos e quase bárbaros se chamam socialistas,
comunistas ou niilistas e que, espalhados sobre toda a superfície da terra e estreitamente
ligados entre si por um pacto de iniqüidade, já não procuram um abrigo nas trevas dos
conciliábulos secretos, mas caminham à luz do dia, e se esforçam por levar a cabo o
desígnio, que tem formado de há muito, de destruir os alicerces da sociedade civil.
Nada deixam intacto ou inteiro do que foi sabiamente estabelecido pelas leis divinas e
humanas, para segurança e honra da vida. Combatem o direito de propriedade, sanciona-
da pela lei natural; e, por um atentado monstruoso, enquanto dão a impressão de se
interessarem pelas necessidades de todos os homens, satisfazendo todos os seus desejos,
trabalham para arrebatar e pôr em comum tudo que foi adquirido ou por título de legíti-
ma herança, ou pelo trabalho do espírito e das mãos, ou pela economia.
Apresentando o direito de propriedade como invenção humana que repugna a igualdade
natural dos homens e reclamando o comunismo dos bens, declaram que as propriedades
dos ricos podem ser violadas impunemente. Mas a Igreja, que reconhece muito mais útil e
sabiamente que exista a desigualdade entre os homens, naturalmente diferentes nas for-
ças do corpo e do espírito, e que esta desigualdade também existe na propriedade dos
bens, determina que o direito de propriedade ou domínio, que vem da própria natureza,
fique intacto e inviolável para cada um.
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Depois de Leão XIII, o Papa Pio XI, na Encíclica Quadragésimo Anno, mostrou que

a destruição do domínio particular reverteria não em vantagem mas em ruína da classe
operária. Devem ficar intactos o direito natural de propriedade e o que tem o proprietário
de legar os seus bens, direitos estes que a autoridade não pode abolir, porque o homem é
anterior ao Estado e a sociedade doméstica tem sobre a sociedade civil uma prioridade
lógica e uma prioridade real.

Para completa destruição da propriedade particular, os comunistas a tudo se atrevem, nada
respeitam. Uma vez no Poder, é incrível e espantoso quão bárbaro e desumano se mostra o comu-
nismo para cujas impiedade e iniqüidade o Papa Pio XI julgava supérfluo chamar a atenção dos
filhos obedientes da Igreja. E declarou:

Não é sem dor profunda que vemos a apatia dos que parecem desprezar perigos tão imi-
nentes e, com pasmoso desleixo, deixam propagar, por toda parte, doutrinas que porão a
sociedade aferro e fogo.

*

É pena que tudo isso e outras maiores maldades tenham caído no esquecimento de muitos
espanhóis e do povo que habita o Ocidente cristão.

Lamentável é que a maioria deles, hoje, já esqueceu o martírio imposto à sua pátria pelos
comunistas chefiados por Manuel Azafia, Alcalá Zamora, Indalécio Prieto e outros líderes do co-
munismo. E esteja faltando com as homenagens e os respeitos devidos ao Generalíssimo Francisco
Franco que salvou a Espanha do pior de todos os regimes políticos, mais cruel e diabólico que o
nazi-fascista. Regime que arrasou a terra natal deles e matou centenas e mais centenas de milhares
de seus conterrâneos.

Deplorável é que pouca gente do lado de cá dos Pirineus esteja disposta a não meditar que
cada gota de sangue derramado na Espanha, durante aquela luta contra a tirania comunista, foi
doloroso sacrifício feito a favor da liberdade do Ocidente cristão.

4 COM GREGORIO MARAÓN

Maiores do que a alegria de conhecer, pessoalmente, o Generalíssimo Franco, foram o
grande prazer e a especial honra de passar algumas horas inesquecíveis no agradável convívio do
Dr. Gregorio Maraflón que, com o decorrer dos anos, ficou meu amigo.

Levado à sua presença, em dezembro de 1956, pelo Dr. Luis Sorôa, o melhor intelectual
que, então, havia na Embaixada do Brasil, premiado pelo governo espanhol por causa da sua Histó-
ria do Museu do Prado, considerada como o mais bem feito trabalho sobre aquela ilustre Casa, fui
encontrá-lo em seu consultório médico, na Caile Casteilana, 59.

Cordialmente recebido, houve, logo, entre nós, uma conversação que a sua delicadeza não
encurtou, permitindo-me a liberdade de apresentar-lhe meus agradecimentos à instrução que recebi
da sua cultura científica, quando li, com deslumbrados olhos, seus excelentes livros.

Referindo-se o Dr. Sorôa a meus estudos genealógicos sobre a família a que pertenço,
fundada no século XVII pelo sevilhano Amador Bueno, capitão-mor da Capitania de São Vicente,
em 1627... estudos com base na Genética dos vícios e das virtudes, dos defeitos e das qualidades,

dos pecados e dos bons costumes, das doenças do corpo e da alma transmissíveis por hereditarieda-
de, ele tomou a palavra para me dar esta interessante lição:

A hereditariedade é como a árvore, cujas raízes numerosas se fundem nos estratos huma-
nos mais remotos; às vezes, até onde não se alcançam os olhos dos genealogistas.
Numerosíssimas as pessoas que sofrem e gemem sob a tirania das leis da hereditariedade
que, de nossos pais e de nossos progenitores, transmite uma herança biológica morbosa,
tanto psíquica quanto somática, uma bagagem desastrosa depredisposiçõesfisiológicas e
psicológicas anormais. A moral individualfica ofuscada pelo predomínio da parte animal
de cada homem.
Por este mundo adentro, há bilhões de vítimas de desfavorável transmissão hereditária,
procedendo objetivamente mal, segundo o juízo dos homens; não, porém, segundo o juízo
de Deus onisciente.
E possível que, lutando contra a transmissão hereditária, obre bem, e seu mérito seja
maior que o dos homens normais.

Os traços herdados de seu pai estão impressos no corpo de cada filho e, também, no espí-
rito, certificando a linhagem.

O mestre Maraflón estava certo.
Sentindo a alma encarcerada no corpo, o Apóstolo São Paulo, sem conhecer a

Endocrinologia, que só apareceu na segunda metade do século XIX, clamou: Muitas vezes faço o
mal que não quero e deixo de praticar o bem que desejo. Ele mesmo foi quem afirmou: Há em mim
dupla lei: a lei de meus membros contrariando a lei de meu espírito.

Com especial ternura é que Deus chama os que se acham onerados: qui onerati estis.
Seguramente, entre eles estão compreendidos os que se acham onerados com pesada transmissão
hereditária.

Conforme a constelação endocrínica que preside o funcionamento da nossa vida, não se
pode negar que, em certos momentos, são tais os clamores do corpo que eles abafam os protestos do
espírito.

Continuando com a palavra, o mestre disse:

Penso que o primeiro grau de parentesco está na amizade que nasce à sombra das quali-
dades mais nobres do espírito. Eis a razão por que ela deve ser transmitida por herança
que os filhos recebem de seus pais. Esta herança deve constar nos livros de genealogias,
como patrimônio de muita gente feliz que gostaria de recebê-la como prenda merecedora
do maior apreço.

Quando nos despedimos, ele manifestou o desejo de encontrar-se outra vez comigo. E eu
lhe afirmei que voltaria à Espanha em 1957 e em 1959. Em ambas as ocasiões seria de meu maior
agrado estar com ele para conversarmos sobre assuntos de meu particular interesse.

*

Como, talvez, alguns de meus prezados leitores nunca ouviram falar de Gregorio Maraflón,
julgo-me no dever de lhes dar exatas informações a respeito dele.

Seguindo a ordem cronológica, passo a dizer:

1. O seu nascimento aconteceu em Madrid no dia 19 de maio de 1887. Na Espanha ele foi
um madrileno. Mas, na verdade, era cidadão do Mundo, de perspectivas arejadas, ecumênicas. Sentia-
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se bem em todas as nações como se estivesse em casa: Ubi bene, ibipatria. Como dizia Cícero: Patria
est, ubicwnque est bene. Sendo homem de notável ciência e de profunda sabedoria, Sêneca diria que
qualquer lugar se orgulharia de ser seu berço: Omnem locum sapienti viro patriam esse.

2. Ainda no começo da sua adolescência, mergulhava na grande biblioteca de seu pai, Manu-
el Maraflón y Gomes-Acebo, confiada aos cuidados de sua mãe, Carmen Posadillo Vernacci. Ali
pescava as pérolas da História de Roma, escrita por Theodor Mommsen, da melhor literatura grega ou
latina e das obras completas de Shakespeare. E gostava das instrutivas conversas com o historiador
Marcelino Menendez y Pelayo e com Benito Perez Galddós, romancista e dramaturgo, ambos amigos
de seu pai Manuel. Depois, nos dias de sua esplêndida juventude, colheu grande proveito nas tertúlias
com Santiago Ramon y Cajal, com Jose Ortega y Gasset e com outros grandes intelectuais.

3. Como quaisquer universitários, ele e seus colegas tiveram bons professores. E maus
professores, também. Seguimos con amor a los maestros que lo merecian y nos apartamos con
respeto de los que nonfueron dignos de su nombre.

4. Começando sua vida amorosa, deveu ter sentido o que na maturidade escreveu em
1935: El amor es solo una forma de Ia amistad entre dos personas de distinto sexo, que confina ai
sur con el instinto y ai norte con Ia literatura.

5. Em 1909, com licenciatura em Medicina, publicou Nefritis y adherencia externa dei
pericardio. Seus primeiros passos na carreira tiveram profunda ressonância.

6. Em 1910, doutorou-se em Medicina com a tese sobre La sangre en los estados tiroideos.
E viajou a Frankfurt com o firme propósito de aperfeiçoar suas técnicas de química biológica e de
seguir os ensinamentos de Edinger. Fica conhecendo Eherlich (Prêmio Nobel-1908), assiste ao
encerramento dos trabalhos sobre o 606, que entrou na Medicina com o honroso apelido de Ampola
mágica, e promete ao cientista alemão estudar a possível ação terapêutica do novo remédio na
varíola e no tifo exantemático. Voltando à Espanha, escreveu e publicou seu primeiro livro sobre a
enfermidade de Addison.

7. Em 1911, lançou dois livros. Um, sobre La sangre en los estados tiroideos. E o outro
sobre Investigaciones anatómicas sobre el aparato paratiroideo dei hombre.

8. Em 1914, saiu outro livro seu: Las glandulas de secreciones internas y Ias enfermedades
de Ia nutrición que mereceu o Prêmio "Alvares Alcalá".

9. Em 1915, apareceu nas livrarias com outro livro: La doctrina de Ias secreciones inter-
nas. Su significación biológica y sus aplicaciones a Ia clínica. Foi seu primeiro trabalho sobre a
vida sexual: El sexo, Ia vida sexual y Ias secreciones internas.

10. Entre 1916 e 1926, publicou outros livros, entre os quais se destacaram: La edad
crítica e La diabetes insípida. E apareceram nos países mais cultos da Europa: Climaterio de Ia
mujer y dei hombre; Ensayos sobre ia vida sexual, dividido em quatro capítulos: 1 - Sexo, trabajo
y deporte; II— Maternidad yfeminismo; III - Educación sexual y diferenciación social; IV - Amor,
conveniencia y eugenesia; Gordos yfiacos, em que o leitor aprende porque um indivíduo é gordo
ou magro; Vantagens y inconvenientes de Ia obesidad y Ia delgadez; El peso ypsicología, El peso y
Ia moda, Profilaxia y tratamiento de Ia obesidad y Ia delgadez.

11. Em 1930, saíram do prelo Amor y eugenesia e La evoiución de Ia sexualidad -y los
estados intersexuales, com 21 capítulos em 300 páginas.

12.Dentre as biografias que ele publicou, estudando, sob variados aspectos endocrinológicos
importantes personalidades, se encontram: Tibério (Teoría dei resentimiento); Luis Vives (Gota y
humor dei maestro); Cajal (Pensar y hacer - El genio y su azar - Lafe dei maestro); Enrique IV de
Castela y su tiempo (Verdad histórica y verdad biológica - Homosexualidad); Amiel (Un studio
sobre ia timidez); El Conde-Duque de Olivares (Lapasión de mandar) e Antônio Pérez (Elhoinbre,
ei drama, Ia época).

13.Além das obras citadas e de muitas outras, Maraflón pronunciou centenas de conferên-
cias em diversos congressos realizados na Europa e nas três Américas. Exerceu com dignidade e

competência o magistério em vários cursos de Medicina. Era membro de cinco Academias de
Ciências, de Letras, de História e da Academia de Ia Lengua. Prefaciou centenas de livros sobre Los
errores en otorrinolaringologia; Tifus exantemático; La vida sexual contemporânea; Supuraciones
renales; Patologia y clínica circulatoria; Constitución y endocrinologia; Los hormonas,
Endocrinologia de Ia mujer; El dolor en cirurgía; Las proteínas dei plasma; El baso y sus funcio-
nes, Las insuficiencias gonadales en ei hombre; Suprarrenales bafo el punto de vista quirúrgico;
El amor y Ia patologia; La edad de amar; Drogas policiacas; Galileu etc.

Espantosa foi a produção de prólogos com que ele apadrinhou centenas de livros científi-
cos e literários publicados na Europa, nos Estados Unidos da América do Norte, no Canadá, no
México, no Japão, no Brasil, no Chile, no Peru, no Uruguai, na Argentina, na Venezuela, na Colôm-
bia e até na Austrália e alhures.

Correspondendo à confiança nele depositada por muitos escritores dotados de invejável
cultura, cientistas como ele conhecidos nas mais civilizadas nações, as suas críticas eram feitas
com o máximo de seriedade.

Tinha como certo que o crítico austero deve superestimar a importante e alta missão de
informar aos interessados que é torrencial o número de livros anualmente escritos em diversos
idiomas e expostos à curiosidade de leitores ávidos de novos conhecimentos e dominados pelo
apetite de ótimas leituras.

Era diferente daqueles que são jejunos, lavrando sentenças irrevogáveis, sem reflexão nem
exame.

Nunca se julgando superior aos outros escritores, gostava de apontar os talentos que surgi-
am discretamente para, um pouco mais tarde, serem tidos e havidos como glórias da Ciências e das
Letras. A muitos traçou roteiros e forneceu bússola e âncora para viagens tranqüilas nos mares do
Jornalismo, da Literatura e da Medicina. A muitos encorajou quando ainda meras promessas flori-
das. E a muitos outros glorificou quando começaram a dar frut6s lindos e saborosos.

Para ele, a crítica era o mesmo que julgamento. Era ofício da maior excelsitude que alguns
alfabetizados se atrevam a exercê-lo sem dignidade, sem compostura, sem qualquer autoridade. Nar-
cisos de si mesmos, julgam feias e defeituosas as obras alheias, mesmo as mais belas e perfeitas.

Há críticos que não emendam os erros e não corrigem as faltas de escritores, cientes de
que errar é humano. Coitado de quem lhes der o braço a torcer! Eles estranham o que não entendem
e condenam o que não sabem. Então, as suas emendas passam a ser nódoas que sujam o trabalho
que eles mesmos escolhem para vítimas de sua orgulhosa maldade. E como se consideram palma-
tórias do mundo, violentamente agridem aqueles que não pertencem à panelinha dos que vivem de
elogios mútuos.

Intelectuais presunçosos, com seu específico pecado da vaidade, atribuem às suas críticas
a malpensada capacidade de derrubar, como catapultas, os nomes e as obras de todos que lhes são
superiores.

As críticas de Maraflón, contidas em seus esplêndidos e magníficos prólogos, sempre tive-
ram, como subsolo, a maior perfeita e completa ciência adquirida no copioso estudo, na bem medi-
tada investigação sistemática e no apurado bom gosto pela sobriedade no estilo. Além disso, ele
possuía, plenamente, aquela categoria e aquela autoridade confirmadas pelo supremo tribunal da
opinião pública.
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Ele não era crítico de ofício, mas era dotado de aptidão e de preparo específico suficientes
para julgar dogmaticamente as obras científicas dos mais categorizados mestres aplaudidos no
mundo inteiro.

Errado, erradíssimo, o pensamento daqueles que fazem o crítico dar a idéia de quem vive
sempre mal-humorado no exercício do esporte da mordacidade. As vezes, o que empurrou e ainda
empurra alguns homens inteligentes para a crítica - foi no passado e, no presente - é o ressentimen-
to. Geralmente, à crítica se dá um caráter demolidor. E grave erro. Tão grave como dar à apologia
sentido invariavelmente encomiástico. Criticar é fazer justiça. E somente merece o nome de crítico
quem é justo e imune de ressentimento. Criticar não consiste em dizer que as cousas são boas ou
más, que tal livro é bom ou mau. Pois até os néscios dizem isso. Criticar é ação muito importante
porque consiste em colocar as cousas em seu exato lugar. Principalmente, as obras literárias ou
científicas ou históricas.

Maraflón escreveu centenas de prólogos. A maioria deles está no Volume 1 de suas Obras
Completas, editadas pela Espasa Calpe, S.A., de Madrid. Tal Volume foi apresentado com mais de
mil páginas (tamanho 24 X 18). E as Obras Completas saíram do prelo com mais de 8 mil páginas
em nove grandes livros.

Juan Pablo d' Ors Pérez foi quem escreveu esta verdade que ficará na História:

En las Espafla del siglo XX todos los caminos, los de las ideas, los de las cosas yios de los
hombres, se cruzan en un ponto que se Ilama: Gregorio Maraflón.

ta de seus frutos. Boas são as riquezas, mas estão sujeitas aos assaltos dos ladrões, a grandes pre-
juízos nos investimentos malpensados e nos empréstimos de dinheiro feitos a parentes. Só mesmo
a boa fama está livre de todos os perigos e sairá, por toda a Terra, para semear, através dos tempos,
a glória do morto.

Juíza das ações humanas, conforme o seu julgamento a boa fama é estimada. De Cícero,
esta observação concernente ao assunto: Pro opinione cujus que itafacta, et nonfacta existimantur.

A boa fama de Marafíón foi a epígrafe que declarou e atestou o que, na realidade, ele era.
Em De Studio Famae, no Diálogo 130, Petrarca disse: Qual foi a vida, tal será afama.
A Justiça afinou os clarins da fama para a celebração dos méritos de Gregorio Maraflón

em todas as partes do globo terrestre.

Era o homem superior que, escrevendo ou sem escrever, na cátedra de ensino ou fora dela,
nas tribunas, onde falou como aplaudido conferencista ou nas Academias e nos Congressos da
Ciência, discursando por motivo das homenagens que lhe eram tributadas nas capitais dos países
mais civilizados, ou ficando calado, atuando em silêncio, irradiava misteriosa influência em qual-
quer auditório e entre todos que leram os seus livros.

A sua fotografia merecia figurar na galeria daqueles que passaram pela vida percebendo a
vibração do universal e o eco augusto do eterno. Os seus olhos enxergavam longe. Viam o que os
outros olhos não avistavam. E os seus ouvidos escutavam a voz do passado que não soa e a do
futuro que é preciso adivinhar.

Prezado leitor, a vida de Maraflón foi vôo radiante para um céu de glórias.
Homem cordialíssimo, era alegre e comunicativo. Simpático, soube administrar muito

bem a sua simpatia que sempre andou parelha com seu cativante cavalheirismo.
Ele tinha solene dignidade e surpreendente clarividência.
O itinerário da inteligência e da cultura alcançou nele a maior altura que se pode imaginar.
A sabedoria brilhava no seu rosto. E a Ciência coroava seu cérebro privilegiado.
Gozava de merecida e excelentíssima boa fama que, para ser verdadeira, tem de nascer das

virtudes.
Sêneca, que ele tanto admirava e citava, certa vez afirmou que afama é uma sombra que

sempre segue necessariamente o corpo sólido das virtudes, ainda que elas o recusem. Este pensa-
mento está em uma de suas cartas a Lucílio, natural de Pompéia, que foi destruída pelo Vesúvio
enfurecido (Epistolae Morales ad Lucilium)

Fazia tudo pela conservação de sua boa fama, necessária para o justo e correto juízo do
próximo. Pois, na verdade, é uma das cousas mais preciosas que a melhor pessoa pode possuir.

Na Vida deAlcibiades, Plutarco escreveu: O desprezo da fama é vício sempre unido com a
imprudência e a doidice.

Todas as cousas desta vida, quando muito duram, acabam com ela. Mas a glória de um
grande e bom nome durará para sempre.

Neste livro já o disse e creio que posso e devo repetir agora: Não há quem não deseje deixar
aos pósteros a perpetuidade (quase eu ia dizendo: a eternidade) de seu bom e glorioso nome.

Boa é a saúde, mas termina com a vida. Boa é a vida, mas é breve demais para ser curta,
como dizia Disraeli, copiando mal o pensamento de Plínio Menor: Que cousa mais breve que a vida
mais longa - Nihil tam circumcisum, tam breve, quam vita hoininis longissima. Bom é o entendi-
mento claro, mas há muitas ignorâncias com que lutar. Boa é a liberdade, mas é demorada a colhei-

Valeram a pena todos os seus esforços para que a ciência fosse conseguida, pois, no con-
ceito de Cícero, ela é guia da vida e pregoeira da verdade: Scientia est vitae ductrix, veritatis
inda gatrix. Além de esta razão, é certo que não há ciência que não traga consigo, anexa, a honra:
Nu/li disciplinae sui honores desunt. Quem o afirmou foi Desiderius Erasmus Roterodamus, filho
do Padre Roger Gérard que, em caráter reservado, prestou este grande e bom serviço à cultura
universal, fazendo nascer o maior dos humanistas.

Perseverante nas leituras proveitosas, nos estudos mais altos, e nas eficazes pesquisas em
seu laboratório e nos arquivos mais ricos de exatas informações, Maraflón se fez grande cientista.

Ele estudava muito. Estudava sempre. Não para vanglória nem para própria superestimação,
cuidando de ser tido e havido na mais alta conta por seus contemporâneos. Pois o muito estudo humi-
lha quem estuda. Quanto mais aprendemos com os estudos, mais se dilata o horizonte da nossa igno-
rância. Por mais que venhamos saber, ficamos sabendo poucas cousas. E acabamos naquela humi-
lhante certeza de que toda nossa ciência é como uma gota de água no mar da nossa ignorância.

Maraflón não queria saber só para exibir o que sabia, visto que tal exibição seria de tola
vaidade. Não queria saber para vender o que sabia que isto seria negócio, transação pecuniária;
seria mascatear. Querer saber para aprimoramento ou para ornamento e decoração da sua inteligên-
cia poderia ser somente prudência. Querer saber para mais aperfeiçoar a personalidade de cada um
dos seus alunos e dos numerosos leitores dos seus livros seria caridade, seria amar o próximo como
a si mesmo.

Com certeza, muitas vezes, nas salas de suas excelentes aulas, ele fez que os universitários
observassem a oportuna advertência de Sêneca: Deve-se estudar não para saber muito, mais do que
os outros, mas para viver bem no exercício da profissão adotada de acordo com a vocação: Stude
non utplus aliis scias, sed ut melius fias.
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Ele tinha de ser mestre, ensinando com amor o que sabia a milhares de alunos. Assim
adquiria mais saber. Homins dum docent, discunt. Eis o que advertia Sêneca.

Em seus Pensamentos (Pensées), obra de grande sagacidade, redigida num tom incisivo,
Joubert, moralista francês (1754-1824) afirmou: Enseignei c'est apprendre deuxfois.

Convivendo com seu incomparável mestre, cada aluno de Maraflón, feliz por sê-lo, certa-
mente entrou na posse desta verdade: A companhia e a amizade do sábio é útil, muito útil, para o
aprendizado de cousas interessantíssimas que não se encontram nos livros. O sábio, conversando
com outro sábio, pode ficar mais sábio. E qualquer estudante, convivendo e conversando com o
sábio, que é seu mestre e amigo, pode adquirir conhecimentos que nenhum livro ensina, pode
encontrar misteriosas luzes para sua transitória ignorância ou novos recursos que façam crescer e
aprimorar sua incipiente ciência.

Mais do que muita e sólida cultura que adubava sua notável inteligência, cada dia mais
vigorosa, Maraiión tinha engenho, aquele engenho que é uma força do ânimo, uma extensão do
entendimento para perfeito conhecimento de muitas cousas ainda desconhecidas. Engenho é privi-
légio de quem é dotado de muito talento e de sólido saber.

Graças a Deus, ao seu talento, ao seu saber, nada havia que o embaraçasse. Nada o confun-
dia. Qualquer matéria lhe parecia fácil. Não havia segredo na Medicina que ele não explicasse. Não
deixava o seu engenho envilecer-se com o descanso acima do necessário para que nunca percebesse
estar ele entorpecido ou diminuído. Quanto a esse particular, era de seu maior agrado seguir o bom
exemplo de Apeles, que não teria sido magnífico pintor, admirado pelo imperador Alexandre, se
passasse um só dia sem lançar uma linha: Nulia dies sine linea.

Penso que não cometeria um exagero se declarasse, agora, neste livro, entre os grandes
médicos do século XX, Maraflón, sábio e cientista, foi o maior, foi o primeiro como o piloto no
navio ou no avião, o general no exército, e a alma no corpo.	-

Maraflón era homem de todas as virtudes cristãs: Fé, Esperança e Caridade; e daquelas
outras que os pagãos cultivavam: Prudência, Justiça, Fortaleza e Temperança. Era, mesmo. Só a
prática das virtudes poderia fazê-lo feliz. Titus Livius, que nasceu em Pádua no ano 59 antes de
Cristo, deixou escrito: Beata vita virtute sit.

Firme na prática de cada uma delas, lhe não causava temor qualquer juízo contra seu
ânimo livre de qualquer culpa. E, na prática de todas resplandecendo, era visto como católico
exemplar no cumprimento de seus deveres, como belo modelo de chefe de família e como cidadão
digno de ser imitado por seus contemporâneos e pelos pósteros, no devotado amor à pátria.

Observando-o bem, todos chegavam à conclusão de que quanto mais se eleva o homem no
conceito do povo, tanto mais deve crescer no exemplo.

Multis insignibus virtutibus clarus, ele nasceu para todas grandes cousas: Vir ad omnia
summa natus.

Insigne pelo nascimento, pelo valor pessoal e pelas exímias qualidades que o fizeram
digno das maiores homenagens, ele também mereceu aquela verdade com que Torquato Tasso
elogiou os grandes homens virtuosos: Gloria virtutis comes est ut corporis umbra. Vale dizer: A
glória é companheira da virtude como a sombra é companheira do corpo.

Só mesmo a prática das virtudes é que pode fazer o homem completamente feliz: Beata
vita virtute sit. Eis a receita de Tito Lívio.

Quem logra a virtude, para viver bem não precisa de outra cousa. E a lição de Cícero, no
Livro 1 de sua Retórica: Qui virtutem habet, is nuilius rei ad bene vivendum indiget. Salústio foi

mais eloqüente quando disse que a glória da formosura e da riqueza é frouxa e frágil. E a da virtude
é clara e eterna: Divitiarum, etfor,nae gloriaflu.a atquefragilis est: virtus clara aeterna que habetur.

Nesse coro que tão bem canta louvores à virtude, não podia faltar a voz de Sêneca, home-
nageando Marafíón, que foi, em vida, um de seus mais constantes leitores. E não perdia oportunida-
de de citá-lo em seus livros, nas suas aulas e nos seus discursos. Do filósofo nascido em Córdova,
espanhol como ele, estas palavras sempre dignas de serem lembradas: Sem a virtude, o maior
homem fica pequeno: Tolle virtutemfortunati hominis, parvus remanebit. E, por pequeno que seja,
qualquer homem fica tão grande que até parece estar acima dos astros: Virtus extollit hominem, et
super astra morta/es collocat.

Permito-me voltar a Cícero que, certa vez, chamou a atenção de muitos homens para estas
palavras de palpitante oportunidade:

A todos, sem distinção de pessoas, está patente a virtude. Para ninguém as suas portas estão
cerradas porque a todos admite e a todos convida: 'Nuili praeclusa est virtus, omnibus patet,
omnes admittit, omnes invitat, non elegit dominum, non censum nudo homine contenta est'.
Todos necessitam da virtude como único e verdadeiro bem do homem: 'Unum hominis bonum
est ipsa virtus'. Pela virtude, o homem consegue, no Céu, a glória; e, na terra, amigos,
porque ela tem não sei que feitiços para atraí-los; na terra nada há de mais amável, nada
que mais cative os homens para que a amem, ainda que não cheguem a vê-la e admirá-la -
'Nihil est amabilius virtute, nil quod magis alliciat homines ad diligendum, quippe cum
propter virtutem et probitatem eos etiam, quos nunquam videmus, quodammodo diligamus'.

Até os inimigos que, se não amam os virtuosos, ao menos os veneram: Virtus etiain in
hoste diligitur.

Em homens superiores, como Maraflón, a virtude deve estar tanto em seu ponto que a
todas as luzes resplandeça e por todas as partes se deixe ver.

A natureza infundiu nas palavras, obras e escrituras dos grandes homens, como Maraflón,
mais eficaz persuasão que nas outras, ainda que mais santas, mais sábias e mais eloqüentes, porque
naturalmente parecem melhores a todos nós as palavras e as ações dos homens íntegros.

Entre as virtudes que Maraflón sempre cultivou, a Fé ocupava o primeiro lugar. A Fé
Religiosa. A Fé em Deus, que a verdadeira Ciência não nega nem destrói. A Fé do seu Batismo
alimentada e fortificada pelo Sacramento da Eucaristia na Mesa da Comunhão.

Por algumas vezes, conversando com ele, me foi dado o prazer de verificar que um dos
maiores médicos e cientistas do século XX era bem dotado de uma Fé firme, sincera, sólida,
inabalável.

Causava-me a deliciosa impressão de que eu tinha diante dos olhos um discípulo de Cle-
mente de Alexandrina (160-220), conservando na memória esta belíssima lição: E necessário que a
Fé se torne sábia e que a Ciência se torne fiel, digna de Fé.

Parecia-me que ele havia escutado e levava a sério aquela advertência de Lactâncio que,
no século terceiro de nossa era cristã, ensinava: A Religião não pode ser separada da Ciência como
a Ciência não pode ser separada da Religião. E dava grande importância ao ensinamento de Hilário
de Poitiers (315-367): E necessário crer na palavra de Deus para chegar à inteligência das suas
obras (Fides quaerens inteilectum).
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Maraflón não se cansava de agradecer a Deus todas as graças recebidas de sua Bondade
Infinita. De modo particular a faculdade de poder contemplar, admirar e amar o espetáculo maravi -
lhoso da vida tal como é, em sua vasta plenitude.

O seu catolicismo era integral. Sempre viva, a sua Fé brilhava nos seus gestos, nas suas
palavras, nas suas ações. Sobretudo em sua vida exemplar como bom cidadão, bom filho, bom
esposo, bom pai; como médico; como mestre; como escritor; como conferencista; como orador. Ele
pertencia a uma família ilustríssima e católica que amava Deus sobre todas as cousas e praticava o
universalismo evangélico do amor ao próximo.

A Fé enchia em sua alma todos os espaços vazios que ali deixava a ignorância das verda-
desque ele ainda não conhecia.

Um dia, ele falou e, depois, escreveu: Creer es lo más solemne que puede ocurrir dentro
da alma de los hombres.

Em setembro de 1957, quando o visitei pela segunda vez, a nossa conversa girou em torno
de vários assuntos: as mais recentes descobertas da Ciência e as lições da Filosofia da História,
Religião e Pátria, etc. Duas declarações dele me impressionaram. A primeira, muito conhecida na
Europa e comentada entre os católicos: Amo a Dios con tal pasión, que no atrevo a decirlo... por
miedo a ia Inquisición. E a segunda, revelando seu profundo espanholismo, sentimento de amor ao
país em que teve o seu berço, manifestado pela imprensa nacional e estrangeira e proclamado em
discursos e conferências:

Soy espaíol, un espaíiol que siente, hasta Ia medula de sus huesos, hasta los rincones más
hondos de su alma, el orgullo de serio.
Mi vida entera es amor a Espaíia, servicio a Espafia, sacrificio por Espa fia; mi vida, que
no son sólo aciertos, sino también profundos errores, pero amasados siempre con el mismo
fermento del fervor nacional. Mi amor a Espania no es simple apego ai terruflo, sino
emoción racial y sentido de responsabilidad.

Homem de esperança e nunca homem de utopias, ele foi officiante incansable en Ia gran
religión de crear esperanzas.

Cristão e humano, foi uma pessoa que, através de suas vocações específicas, seus esplên-
didos e múltiplos talentos, seus amores e suas aversões, suas maneiras próprias e suas deficiências,
quis ser singular versão cristã do homo humanus de Afer Terentius na Antigüidade pagã, aquele a
quem tudo de humano lhe não parecia alheio ou estranho.

Escrevendo seus apreciados livros ou pronunciando seus aplaudidos discursos e suas bem-
pensadas conferências, revelava que era humanista e clássico e mantinha aberta a generosidade da
sua alma a todas as compreensões. Para ele, ser humanista consiste en compreender al ser humano;
compreenderle, que no es tanto conocerle como descuiparle; y, por lo tanto, amarle.

Referindo-se ao sentido divino da Fé, Maraflón afirmou que ele vem de duas fontes com-
plementares e coincidentes:

El hecho de que el creyente sea imagen y semejanza de Dios (Dios como fundamento de
'mi' realidad) y ei hecho de que el objeto de Ia fé, entiéndase de uno u otro modo, sea y
tenga que ser divino (Dios como fundamento de 'la' realidad).

Mais um testemunho eloqüente da sua Fé Marafíón deu no discurso de seu ingresso na
Real Academia Espafiola, em 1934. De tal discurso, este trecho:

Es evidente que Ia ciencia, apesar de sus progresos increíbles, no puede nípodrá nunca
explicárnoslo todo. Cada vez ganará nuevas zonas a lo que hoy nos parece inexplicable;
pero ia raya fronteriza dei saber, por muy lejos que se iieve, tendrá eternamente deiante
un infinito mundo misterioso a cuya puerta liamará angustiadamente nuestro 'por qué?',
sin que nos den otra respuesta que una palabra: Dios.

A Fé o empolgava, o arrebatava e prendia a sua atenção, fazendo-o declarar:

El acto de creer es lo más solemne que pueda ocurrir en ei alma de ios hombres, y lo que
constituye ai ser humano en rey de todo lo creado. Mediante iafe religiosa, nuestro espí-
rito muestra lo que tiene de divino y logra envolver sobrehumanamente Ia creación entera.

Em uma de suas aulas, esta lição: Lo que realmente constituye eifin último de ia vida; el
cual es una realidad con nombre propio: Dios.

Fazendo uma conferência em Córdoba, disse:

Hagamos ciencia, dejando a Dios en nuestros corazones, que logo veremos cuán
compatibies son ambas cosas. Cerremos los ojos, para rezar, unos momentos cada dia;
pero tengámolos abiertos y avizores sobre ei misterio de ia vida, todo ei tiempo restante.

*

Maraflón amava a Deus, amava a sua pátria, amava a sua família. E manifestava grande
amor à Ciência. Grande, mesmo. Tanto assim que, publicamente, protestou contra a prostituição
dela por simples razão de Estado e por vê-Ia usada e abusada para fins políticos, como aconteceu
com o Cardeal Mindszenty, quando este primaz da Hungria foi barbaramente submetido a rigorosa
lavagem cerebral.

Com incontestável autoridade científica e moral, ele condenou o odioso emprego de subs-
tâncias químicas para criar um estado de espírito artificial e conseguir a confissão do presumido
delinqüente, condenado à decomposição de sua personalidade psíquica.

A todas as nações chegou a notícia de que, por meio de injeções sabiamente combinadas,
o Cardeal húngaro sofreu torturas materiais, a tritura do sistema nervoso, terríveis interrogatórios
durante vários dias por equipes sucessivas de verdugos, sendo obrigado a ficar de pé sob focos de
luz fortíssima e cruel, durante setenta e duas horas.

Destroçada, a vítima confessava o que os juízes quisessem.
O aniquilamento da sua personalidade foi calculado pelos psiquiatras soviéticos que infor-

mavam às autoridades russas:

Estirparemos a sua alma e no lugar dela colocaremos uma alma soviética. Então, ele
parecerá que é o mesmo Mindszenty. Falará como Mindszenty, mas, de fato, será um
Mindszenty com mentalidade comunista.

Arrancar a pele a tiras, em rodas dentadas, era, no passado, o mais atroz sofrimento que
antecedia a morte. Esta barbaridade intolerável era brinquedo de crianças diante do ato de desfazer
a alma, arrancando, uma a uma, as idéias, a crença e a dignidade pessoal do mencionado Príncipe
da Igreja Católica.

A cousa mais horrível que pode acontecer na morte que se executa no homem consiste em
eliminar a possibilidade do heroísmo, de ele ser herói desafiando os seus algozes, confessando a
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sua Fé. Esta sobre-humana mutilação espiritual foi Conseguida pelos comunistas, graças à Ciência,que havia progredido muito no setor das maldades.
Apesar de tudo que lhe acontecera, quando esteve prisioneiro de seus verdugos, o Cardeal

Mindszenty ainda teve força para escrever, num papel, antes de confessar o que as perversas auto-ridades comunistas queriam que confessasse : a abjuração da sua própriá confissão.

Acredito que o péssimo exemplo dado pelos psiquiatras russos no caso do Cardeal húngaroteve agradável r
epercussão entre muitos policiais do Ocidente, os quais, neste século, nos anos 50 e

depois, conseguiram confissões incríveis durante os efeitos de produtos químicos aplicados nas víti-mas de suas c
rueldades, às vezes inocentes de qualquer culpa. A droga desatava a língua do detido eeste cantava (como sinistramente se dizia no argot presidiário) o que desejava ocultar. Até fantasias

criadas com restos de idéias e recordações eram apresentadas como realidades, por ação da droga.
Sem hemorragias e sem ais de dor, o produto químico foi o pior substitutivo da tortura

física e de todas as violências que o sadismo inventou e usou para violentar a vontade da vítimajogada nas mãos de policiais desumanos.

O mundo irreal criado por materiais químicos é mais iníquo que o que suscita a dor causa-
da por sofrimentos físicos porque atua sobre o que há de mais delicado na alma.

Querer fazer justiça à base de confissão é gravíssimo erro, já condenado por juristas de
todas as nações civilizadas, os quais chegaram a propor que seja negado a tal tipo de Confissão
qualquer valor probatório e que, nos processos em curso nos tribunais, ela não seja incluída.

Alguns promotores de justiça, especializados no trabalho de não promovê-la, vivem a práti-ca da superstição de que, sem tal confissão, lhes não será possível pleitear do corpo de jurados quecondene o réu de grave culpa. Em contrapartida legisladores competentes sustentam a tese de que nãose pode admitir como confissão a que moralmente não pode e não deve ser tida por verdadeira.
A confissão espontânea - que é a única válida, a que é feita por decisão própria, e não à

instância de quem quer que seja, como a que se faz diante de Deus - pode conter o fator de artifício
inevitável que o homem põe em tudo que passa através do filtro de sua objetividade: excesso deculpa ou excesso de desculpa.

Não se pode aceitar como boa a confissão conseguida à custa de drogas, durante a excita-ção que elas produzem.

O médico, que se prestar a essas manobras, é um desgraçado que não merece perdão. E o
juiz de direito, que concordar com tal confissão, é juiz iníquo que merece a condenação pública.

Arma extremamente perigosa a da Ciência quando cai nas mãos de autoridades irrespon-
sáveis, tanto na polícia quanto nos tribunais de justiça. Para elas, a fantasia e a mentira têm omesmo valor que a verdade.

Vem a propósito perguntar, porque perguntar não ofende: Por acaso, no Vaticano, na Cúria
Romana, na CNBB, no Sacro Colégio, no Episcopado Brasileiro, no Clero, algum sacerdote de
Jesus Cristo ainda se lembra do que aconteceu com Mindszenty, que sofreu a sua dolorosa Sexta-
Feira da Paixão, foi torturado e batido por mil castigos só porque era Ministro de Deus e defensor
da Igreja Católica? Por isso, somente por isso, é que ele foi martirizado e morreu esquecido. Oesquecimento é mesmo a pior das mortes.

Prezado leitor, é melhor mudarmos de assunto.

Es

A condição social do homem envolve muitas pessoas de todas as classes sociais. Princi -palmente aquelas que sentem a amizade como necessidade do espírito e maior regalo da vida, e
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aquelas outras que procuram em seus semelhantes o que lhes falta, a elas, ou o simples contato
humano que supõe o fato de viver conforme Deus quer e manda.

Se muita gente estima a amizade como gostoso meio de fugir da solidão, Marafión a con-
siderava elemento integrante da verdadeira vida humana. Para ele, o calor de uma boa e sincera
amizade era o culto obrigado de uma religião de profundas raízes cristãs e de outras raízes de
fidalguia e de humanidade. Por isso, sabia apreciar a convivência agradável com seus bons amigos.

Jesus Cristo pensava assim. Soube escolher os seus amigos que, na realidade, gostavam
dEle. E não eram poucos. Cito, como exemplos, Lázaro, que Ele ressuscitou, e suas irmãs Maria,
que Lhe ungia os pés com bálsamo caríssimo, e Marta, que se desdobrava para Lhe oferecer o que
de melhor havia em sua casa para Lhe saciar a sede e para alimentá-Lo bem; Simão Pedro, que era
sócio de uma empresa de pesca em Cafarnaum; Mateus, que era rico cobrador e coletor de impos-
tos; o abastado Zaqueu, princeps publicanorum, a quem Ele, um dia, vendo-o assentado no galho
do sicómoro a fim de melhor observar o Mestre que falava ao povo, disse carinhosamente: Zaqueu,
desce depressa, porque convém que, hoje, eu fique em tua casa; Maria, mãe do evangelista Marcos,
em cuja grande e magnífica residência, uma das melhores e mais luxuosas de Jerusalém, Lhe foi
servida a Ultima Ceia e fundada a Igreja Católica com a instituição do Sacramento da Eucaristia;
Maria Madalena, a quem conferiu a honra excepcional de ser a primeira pessoa a vê-lo ressuscita-
do: Apparuit primo Mariae Magdaienae, como atestou São Marcos no versículo 9 do capítulo 16
de seu Evangelho. Se me não fosse cansativo e ao prezado leitor, poderia citar muitos outros, como
os apóstolos e aqueles setenta e dois discípulos de que São Lucas dá notícias nos versículos 1 a 17
do capítulo 10 do Evangelho narrado por ele. Além de tantos amigos citados, posso acrescentar
Nicodemus, princeps judeorum et magister in Israel, e José de Arimatéa, homo dives, nobiiis senatoi
bonus et justus, discipulus occuitus propter metum judaeorum, o qual ajudou Nicodemos no
descendimento do corpo do Divino Mestre pregado na cruz e, depois, o envolveu num lençol novo
de linho finíssimo e o colocou num sepulcro novo aberto na pedra - in petra exciso - no horto que
havia perto do monte Calvário - in horto quem habebat prope montem Calvarium.

Maraflón viveu plenamente a vida social, embora seus prediletos serviços de médico, de
professor, de escritor e de conferencista (original forma de magistério, usando novo gênero de
oratória) lhe tomassem muito tempo.

Sua amizade leal, nobremente praticada, sensibilizou milhares de pessoas na Espanha e
fora de lá. Dentre elas, merecem especial menção os enfermos que ele curou e foram seus melhores
amigos. E podem ser contados, aqui no Brasil, os professores Leonídio Ribeiro, Nelson Chaves e
Peregrino Júnior. E, também, eu, em derradeiro lugar.

Pela última vez nos encontramos em Madrid no fim do ano de 1959. Nessa ocasião, a
nossa conversa demorou mais de meia-hora. Conversamos sobre assuntos ligados à Biotipologia, à
Endocrinologia, à Caracterologia (um dos mais importantes ramos da Psicologia). E ao Brasil,
sempre vivo na sua lembrança, e que ele queria visitar, mais uma vez, em 1960.

Antes de nos despedirmos, me ofereceu um de seus melhores retratos, com esta dedicatória:

Para mi ilustre amigo Padre Pedro Maciel Vidigal, con ei recuerdo de horas gratísimas de
entusiastas coincidencias, y mi saiudo ai grande y inoividabie Brasil.

G. Maraíión.
1959
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Quando terminou a leitura da delicada dedicatória, ele se derramou em elogios ao

grande y sorprendente Brasil cuya sola visión encadena ei viajero a una enfermedad que
no se cura nunca, porque no queremos que se cure y por eso no se estudia en los Institutos
de Fisiologia ni de Endocrinologia. Esa enfermidad se liama, em português y en espafiol
con dos palavras igualmente bellas: saudade, nostalgia.

Também foi motivo de excelsa honra para mim receber de suas mãos um exemplar de seu
preciosíssimo livro Vocação e Ética, na tradução de Pinto de Aguiar, professor da Universidade da
Bahia. A respeito desta importante obra, ele mesmo declarou:

Este librito, de brevísimas páginas, es lo que más me satisface de mi obra; porque en é1
está lo único que puede dar un hombre, cualquiera que sea, sin temor a tener que
arrepentirse nunca, a sus contemporâneos, y quién sabe si a Ia posteridad.

A bonita dedicatória foi assim redigida:

Para e! Padre Pedro Maciel Vidigal, gran maestro de tipologia, de psicologia, de
endocrinologia; y de otras muchas cosas más importantes.
Con ei recuerdo de unos minutos que no olvidaré.

G. Maraflón
1959.
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Ele não realizou o seu desejo de voltar ao inesquecível Brasil em 1960 porque, no começo
daquele ano, o seu estado de saúde não era bom e lhe não permitia sair de Madrid para rever Rio de
Janeiro, para conhecer Brasília e passar alguns dias no agradável convívio dos amigos que, na
verdade, o estimavam e o admiravam como homem de categoria superior.

No dia 18 de fevereiro, assistiu pela última vez à sessão da Academia Espanhola. E a 26 do
mesmo mês escreveu a Menendez Pidal: Mi ausencia a Ia Academia es quizá ei sacrificio que más
me custa.

Já não ia ao Hospital e não comparecia à cátedra que ele ocupava, embora jubilado como
mestre. E havia cancelado sua consulta privada.

Com serenidade, tranqüilidade de espírito e paz de seu coração, assistia ao desenvolvi-
mento de seu processo circulatório.

No dia de São José, 19 de março, pediu a seu filho Gregório que o acompanhasse. E,
sozinhos, pai e filho passearam juntos por algum tempo ali pelas alturas do Cristo dei Pardo. As
palavras ditas pelo doutor Maraflón, claras e normalmente articuladas, foram um testamento oral,
em que dispôs o que queria que se fizesse com suas cousas pessoais e profissionais depois da sua
morte. -

No podré dar ei curso prometido en ia Universidad de Méjico, falou a seu filho, com
lágrimas nos olhos. Ni tampoco inaugurar ia Casa de Galdós en Las Palmas.

Parando a caminhada, passeou as vistas pelo Guadarrama e por aquela paisagem admirá-
vel, e exclamou: Quê hermosura! Quê hermosura!

Depois quis ouvir missa em Alcobendas. E, ali, comungou. Poucos dias antes da sua mor-
te, quis assistir a um espetáculo e escolheu um concerto da Orquestra Sinfônica. Chamou, outra
vez, seu filho para que o acompanhasse. Porém ao chegar ao Palácio da Música, disse-lhe: Não
vamos entrar. E explicou o motivo: No conocería a los amigos, ni podría hablar con elios. E
acrescentou: Vamos a Ia Casa de Campo, a hacer tiempo, para que tu madre no se entere. Le
diremos que el concierto ha estado muy bien.

Na Casa de Campo, esteve andando de cá pra lá e de lá pra cá, durante uma hora, sem
pronunciar uma palavra, ao menos.

No dia 26 de março, parecia estar bem disposto e animado. E passou parte da tarde, em seu
escritório, lendo e colocando em pastas as cartas que chegavam à sua casa. Cartas de amigos e de
seus clientes.

Ceou normalmente, estando presente toda a família. No momento da sobremesa, comen-
tou com a sua esposa e os seus filhos o último livro de Azorin, que acabara de lhe chegar às mãos.
Depois, foi dormir. E não acordou. Um de seus amigos e admiradores me falou assim: Se acostó
muy temprano. Se durmió en seguida. Ypara siempre.

No dia seguinte, 27 de, março de 1960, uma incalculável multidão, silenciosa, acompa-
nhou o seu corpo sem vida até a sepultura. Fisicamente presente ou moralmente representada, a
Espanha inteira estava ali.

Com o falecimento de Gregorio Maraflón, morriam, também, uma realidade e uma possi-
bilidade: a realidade do que o morto havia chegado a ser, a possibilidade do que chegaria a ser
amanhã, se continuasse vivendo.

Uma grande realidade morria com Maraflón: um médico eminente, famoso no mundo
inteiro, um preclaro homem de ciência, um brilhante escritor, um historiador insigne, um criador de
amizades, um apaixonado por sua bem querida Espanha. E, também, morria com ele uma possibi-
lidade: a de seu inteligente e cordial esforço futuro a favor de uma Espanha melhor e maior.

AÇÃO POLÍTICA

A inconsolável dor causada pela morte dessa realidade e dessa possibilidade foi a que fez
reunir dezenas e mais dezenas de milhares de homens atrás do féretro em que Maraflón foi condu-
zido para o cemitério, numa tarde fria e chuvosa.

5 COM VINOBA BAHAVE

O prezado leitor, que nunca leu nem nunca ouviu qualquer notícia a respeito dele, com
certeza deseja tomar conhecimento de sua pessoa, de suas origens e de suas ações.

Irei resumir o que sei sobre este Homem, que merece a honra de ser conhecido e admirado.

Quando, em 1956, pela Índia andei, ele era o herói mais popular, mais querido e venerado,
mais falado e cantado em prosa e versos. E, também, o mais celebrado.

Nasceu no dia 11 de setembro de 1895. E lhe foi dado o nome de Vinayak Bahave.
Vinoba era o diminutivo com que Ghandi ternamente o apelidou.
Em sua casa, o apelido era Vinya.
Para os gandhianos era o Baaba, o Pai. E a Ghandi chamavam Bapu, o Padrinho.
Em toda a índia lhe era atribuído o título de Achariya, o Mestre. Mas o povo o venerava

como Santo.
Pertencia à família dos Bahave, importante na região de Gagodo, situada nas proximida-

des de Bombay. Ali todos eram brahmanes, puros de sangue, de espírito e de costumes. Todos eram
bastante prósperos.

Narhari Samphu Ray, seu bom pai, era homem aberto e moderno. Generoso, nunca foi
visto abrasado em cóleras. Industrial, dirigia com talento algumas empresas. Seus apreciados co-
nhecimentos de Economia e de Finanças o habilitaram para importante cargo público que foi bem
desempenhado no Principado de Baroda. Cultivava as belas artes da Pintura e da Música.

A sua mãe, Rukmini Devi, foi quem lhe deu as primeiras e as melhores lições de Moral.
Sobretudo, de amor ao próximo. Ele mesmo contava esta história:

Na comunidade, havia um tipo grande e gordo que sempre vinha pedir esmola. E eu dizia
à minha mãe: Dar esmola a semelhante gente é o mesmo que apoiar e estimular a pregui-
ça. E citava o Guita em abono ao que dizia.
Então, ela falou: O mendigo que vem até aqui pedir esmola é Deus em pessoa. Como
fazer, meu filho, a distinção entre aquele que merece a nossa ajuda e aquele outro que a
não merece. Tu tratarias Deus como se Ele não merecesse qualquer esmola? Quem és tu
ou quem sou eu para distinguir um do outro? Não percebo que haja muito que reflexionar
sobre isso: para mim é Deus.

Passado algum tempo, Vinoba dizia: Até agora não encontrei nada que objetar a este
raciocínio.

Um dia, resolveu deixar a sua casa sem querer voltar atrás.
De manhã cedo, aproximou-se de sua mãe quando ela acendia o fogão para fazer a primei-

ra refeição. Nas mãos, ele tinha um papel grosso enrolado e botou fogo nele. Enquanto o papel
estava sendo queimado, a mãe lhe perguntou o que estava fazendo. Vinya respondeu: Estou quei-
mando o meu diploma. Ela protestou, em vão. O diploma de Economista, conquistado na Inglater-
ra, continuava em chamas. E se fez cinza.
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Não necessito mais dele, disse o filho, com tranqüilidade de espírito.

- Que vais fazer agora, meu filho?

- Grandes cousas, para servir a minha pátria.

- Que grandes cousas, você pode fazer?

Então, ele ficou calado, sem saber o que responder.
Mãe e filho se olharam por alguns minutos, com lágrimas nos olhos. E aconteceu o que

não estava na imaginação de ambos: Foi a última vez que se viram.

Ia-me passando dizê-lo: Vinayak iniciou os seus estudos em Puna. Desde os primeiros
anos da sua adolescência se atirou sobre os livros. Lia muito. Queria saber tudo que lhe fosse
possível conhecer. Lia tanto, que não demorou a ficar míope. A sua paixão era pelas matemáticas.
Certa vez, ele disse a quem quisesse ouvir: Depois de Deus, nada amo tanto como as matemáticas.
Tal amor estava conforme a sua natureza, pois gostava do que era verdadeiro. Gostava da exatidão
em tudo.

Poliglota, dominava diversos idiomas. Com  desembaraço, falava bem a língua inglesa e as
línguas francesa e espanhola. Com a facilidade dos meninos é que aprendia uma língua nova. Esta,
a sua maneira de amar o próximo, que é qualquer homem, tanto o que estivesse ao alcance das suas
vistas quanto aquele que ele nunca havia enxergado e poderia estar nos confins do mundo. Na
verdade, proximus homini?omnis homo. Sempre usava o termo próprio, a palavra justa na tradução
dos seus pensamentos.

De seu maior agrado era repetir aqueles versos do Tettiriya Upanishad:

O Verbo é Deus
Do Verbo, em verdade, todas as cousas saíram,
nascidas todas do Verbo vivem para o Verbo
para volverem a Ele, entrar de novo nEle.

Na Índia são faladas dezenas de línguas. Mais de 40. Tão diferentes, que quem fala so-
mente uma não entende as outras.

Além do maharthi, sua língua materna, e do sânscrito, a língua das orações, Vinoba co-
nhecia e dominava perfeitamente o gujurati, a língua de Ghandi, o hindi, que é a língua nacional, o
panjabi, o bengali e o oriya. E, também, as línguas faladas no centro do país, entre Nova Delhi,
Bombaim e Calcutá: o tamil, o telugu, o caranês e o malayan.

Interessante é o leitor ficar sabendo que, antes de ter 50 anos, ele, enquanto trabalhava dez
e, às vezes, doze horas no campo, ainda encontrava tempo para estudar o árabe a fim de ler e
guardar, na memória, o Corão, para que se entendesse melhor com os muçulmanos.

Como teve notícias de Mohandas Karmachand Gandhi, chegado da África do Sul onde
havia trabalhado como bom advogado, ele desejou conhecê-lo, porque despertava grandes esperan-
ças no meio do povo. E lá se foi a Gujurat, sua terra natal. Encontrou-o sentado no chão duro e seco,
semidesnudo e fiando algodão na roca, como qualquer brâmane. E, sem ironia, mas com certa
inquietude, lhe perguntou: Tu pensas que com essa arma poderás expulsar da índia os ingleses?

AÇÃO POLÍTICA

Gandhi levantou os olhos e sorriu, porque a audácia da pergunta fê-lo gostar daquele des-
conhecido que, sem rodeios e sem-cerimônia, o interrompera no trabalho a que estava aplicado.
Respondendo à pergunta formulada, falou, serenamente:

Não precisamos de expulsar os ingleses porque espontaneamente eles nos deixarão em
paz quando houvermos expulsado de nós mesmos os males que nos oprimem e nos man-
têm na escravidão.

Lanza dei Vasto (pseudônimo de Joseph-Jean Lanza di Trabia Branciforte, que veio da Sicília
para viver em Paris onde ele passou a maior parte da sua existência com sua mulher comendo o pão
que ambos faziam, colhendo o mel das abelhas de sua própria colméia, na casa que reconstruiu com as
próprias mãos), Lanza del Vasto (repito) era um apóstolo da paz cujo destino era a luta contra a
violência, e chegou a ser o filósofo mais escutado da Europa durante muitos anos deste século XX.
Não se constrangia em dizer que Kant era mau escritor, que Nietzsche tinha gênio literário apenas, e
que Hegel era falso filósofo embora soubesse apresentar a sua filosofia de forma bela.

Tido e havido, na França, por Santo Tomás de Aquino da década de 70, este Lanza del
Vasto foi que assim nos contou, em um de seus interessantes livros, em que consistia a substância
das palavras de Gandhi na conversa com Vinayak:

Espero, meu filho, que não confunda os ingleses com o nosso mal. Não queira levar o erro
até odiar os ingleses.
O pastor nunca deve sentir malevolência por suas ovelhas, visto que as guia, as leva para
os melhores pastos e as faz engordar na medida do possível; também tira as suas lãs e, às
vezes, para o açougue as leva, sem deixar de desejar que passem bem, conforme a sua
maneira de pensar. Por conseguinte, cansados de sermos ovelhas, se passamos a odiar os
ingleses, mostraremos ser mais injustos e maus do que eles.
O pior de nossos inales vem de longe. Foi ele que deu aos ingleses seu poder sobre nós.
Esse mal é a divisão. Divisão entre hindus e muçulmanos, entre ricos e pobres, entre os
homens de casta e os párias, entre as classes altas e as baixas.
Divisão é falta de amor E a falta de amor é morte, é corrupção. Aprendamos a amar uns
aos outros.

O Evangelho de Jesus Cristo ensina que devemos amar o inimigo. Graças a Deus não
encontro dificuldade alguma em amar os ingleses.
Agradam-me a amenidade do seu espírito aberto à experiência e limpo de qualquer su-
perstição; sua consideração pelas mulheres e pela dignidade da pessoa; seu respeito pela
opinião contrária, sua audácia de navegantes, de exploradores e de inventores; sua ciên-
cia e o domínio que têm sobre a natureza; suas ilustres virtudes e a sagacidade que os fez
reinar sobre vários povos e sobre nós. Ademais conheci bons cristãos entre çjes. E nada é
mais digno de amor que um bom cristão.
Enfim, me agrada seu grande amor à liberdade. Souberam conquistá-lo, faz muito tempo,
e conservá-lo, lutando por ele. Penso que eles pretendem conceder-nos a liberdade, mes-
mo subjugando-nos. Porém, tenho como certo que a nossa liberdade não nos pode ser
dada senão por nós mesmos e que haveremos de alcançá-la, livrando-nos deles.
Não tenho dúvidas sobre os bons resultados desta luta, desde que a não-violência continui
sendo nossa arma preferida, pois o amor é todo-poderoso. O amor é Deus. Por conseguin-
te, venceremos.
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Ghandi continuava fiando enquanto falava. E a roca, funcionando, acompanhava as suas
palavras bem tecidas e costuradas. E disse:

Esta roda que arrulha como pomba abaterá melhor o nosso inimigo, melhor que a bomba
e o canhão: nosso inimigo não é  inglês, mas o abuso.
Se expulsarmos os ingleses com as mesmas armas que eles usaram para subjugar-nos,
ficaríamos escravizados, mesmo depois da saída deles.
Quando vencermos o injusto com meios injustos, cairemos na injustiça.
Como a semente está ligada à árvore que haverá de brotar dela, assim estão ligados os
meios ao fim que resultará deles. Não é possível ter um bom fim através de maus meios,
porque a malícia do meio corromperia o fim e, também, corromperia os homens que o
empregam.
Se depois da saída dos ingleses permitirmos que subsistam as instituições em que sefun-
damentava o seu império, contentando-nos com a substituição, nos mais altos postos, dos
britânicos pelos indianos, só teremos feito uma revolução honorária e obtido uma falsa
liberdade.
Enquanto não tivermos a coragem e o poder de obrigar nossos chefes que compreendam
que os servimos e respeitamos porque eles estão a serviço da promoção do bem comum,
nunca deixaremos de ser escravos. Qualquer mudança do bem comum, nunca deixaremos
de ser escravos. Qualquer mudança de governo não conseguirá mudar a nossa situação.
A dominação estrangeira é um mal acidental, exterior em suma. Porém a desigualdade
monstruoso das fortunas e a rivalidade ímpia das religiões ocupavam e assolavam o país
antes da chegada dos ingleses. Esses males são nossos. E justo que antes de tudo lutemos
contra eles.
Enquanto tratarmos como cachorros ospárias que são nossos irmãos, não teremos razões
de queixar-nos dos ingleses se eles nos tratam de maneira desumana. Este mal é nosso e
devemos cuidar de curá-lo.
Quando nos vermos livres desta maldição, os ingleses sentirão a necessidade de se irem
embora por vontade própria.

Ghandi continuou a falar por algumas horas, abordando diversos assuntos, todos interes-
santes. Referiu-se à exploração da agricultura, à fome e a outras calamidades, ao fisco que acabou
com as pequenas propriedades rurais, aos homens do dinheiro que emprestavam rupias ou esterli-
nos aos pequenos e pobres agricultores, cujas terras eram tomadas como garantia do empréstimo e
delas eram expulsos no dia do vencimento da promissória escravisadora, que não foi saldada. "En-
tão os grandes domínios cresceram. E é sabido que o latifúndiário, quase sempre, é um ausente das
suas terras.

E assim concluiu a sua fala:

A força da Não-Violência libertará a Índia. Dizer que ela é poderosa é dizer pouco, visto
que ela é todo-poderosa. Quem sabe fazer uso dela, aplicando-a bem, sente passar atra-
vés de si, por pequeno que seja, um formidável impulso que vem do alto: o sopro do Todo-
Poderoso.

Deslumbrado pela evidência da lição de Ghandi, Vinayak estava chorando. E, arrojando-
se ao chão, tocou os pés daquele homem magrelo e meio desnudo que fiava algodão, o qual passara

a ser seu mestre, que lhe deu uma palmada na nuca, levantou-o sorrindo e lhe disse: Que Deus te
conceda a graça de fazer um dia grandes cousas para Seu serviço.

Foi nessa hora que o filho de Narhari Sambhu e de Rukmini Devi recebeu o apelido de
Vinoba.

*

Vinoba conhecia bem a história da Índia escravizada.
A Companhia Inglesa das índias havia vendido todo seu país natal à Coroa da Inglaterra

por uma quantia que a índia mesma forneceu em forma de impostos, para pagar a dívida.
As autoridades inglesas alistavam os indianos para o serviço militar no exército e, depois,

decretavam um imposto a fim de manter a tropa que deveria defendê-las de possíveis movimentos
de revolta ou de independência deles.

Os indianos pagavam todos os gastos do vice-reinado e todas as pompas destinadas para
deslumbrar os pagadores de impostos. Pagavam, também, as despesas feitas pela embaixada britâ-
nica na China e pela Corte da Inglaterra, em algumas solenidades programadas para o Palácio Real,
em Londres. Pagavam, ainda, os preços da conquista da Birmânia e das custosas expedições à
Pérsia e à África.

A índia parecia com um elefante conduzido sem saber para onde por um menino assenta-
do sobre a sua cabeça.

Na escola era obrigada a aprender a língua do inglês opressor.

Segundo as lições de Ghandi, Vinoba foi o melhor colaborador dele na execução da obra
patriótica de botar os ingleses pra fora da índia, por meios pacíficos, sem derramamento de sangue.

Conforme o seu ponto de vista,

a não-violência nunca foi uma atitude passiva. Pelo contrário, ela encerra o máximo de
atividade. Pois consiste em dizer não à violência. Ela é uma recusa ativa e não uma
aceitação passiva do mal.

Este modo de pensar e de agir ou esta Filosofia Política teve como origem aquelas pala-
vras de Jesus Cristo, no Sermão da Montanha: Bem-aventurados os mansos porque eles possuirão
a terra.

Esta norma de conduta cívica foi que orientou Vinoba a enfrentar os comunistas que per-
turbavam a paz, a tranqüilidade na ordem, em toda a índia, na zona rural, promovendo uma reforma
agrária irracional, baseada na invasão das propriedades privadas. Principalmente em Kerala, a pro-
víncia em que ele havia nascido e em Telengana.

O bom êxito em sua luta diária contra a comunização dos indianos deve ser creditado a seu
apostolado com base na doutrinação da não-violência sobre o Sacrifício do Dom caritativo da Terra,
instituído por ele: Bhu Danoe Yoeggnoe. Desligar-se de parte do seu patrimônio ou dele todo é para
qualquer pessoa um sacrifício. Sobretudo quando o destinatário do benefício é desconhecido.

Muitos latifundiários aderiram ao Plano de Reforma Agrária Pacífica idealizado por Vinoba,
sempre vitorioso em seus trabalhos e na sua peregrinação pela India a dentro. Dentre eles estavam
o rajá de Makjudpur, o príncipe de Amavan-tekâri, o maharajá de Dumreo, Bambuji de Rambigha
e outros. O rajá de Ramjahr, no Hazaritaj, doou cento e vinte mil acres. Das 65 famílias da aldeia de
Mangroth, 64 deram todos os seus bens.

632	 OPORTUNOS E BEM APROVEITADOS ENCONTROS	 OPORTUNOS E BEM APROVEITADOS ENCONTROS	 633



PEDRO MACIEL VIDIGAL	 AÇÃO POLÍTICA

Impressionante foi a sua ação política e social. Tão impressionante que o Presidente
Jawaharlal Nehru declarou no Parlamento: Esse homem frágil acaba de realizar pela força da não-
violência o que todo o poderio militar não conseguiria fazer.

Ministros de Estado e deputados subiram em jipes e saíram por suas zonas eleitorais,
percorrendo vários campos, recomendando e pedindo o Bhu Danoe. E o chefe de governo da Repú-
blica doou vastas áreas de terra, milhões de acres não cultivados para serem distribuídos àqueles
que quisessem e pudessem trabalhar na agricultura. A doação de um lote de terra ao novo e pequeno
proprietário o isentava de impostos durante dez anos. Os acres ou hectares recebidos eram
intransferíveis; não poderiam ser vendidos. Se não fossem cultivados, seriam devolvidos a quem os
doou, para serem entregues àqueles que estivessem em condições de plantar cereais e de colher o
que a terra produzisse.

Como se vê, a doação não era absoluta nem incondicional. Estava subordinada a certas
exigências racionais. E ao operário agrícola, que sabia e podia explorar a terra, caberia o ônus de
providenciar a aquisição de instrumentos de trabalho na lavoura, gado, adubos, sementes, créditos,
construção da casa própria para a família etc., para que o dom da terra não fosse em vão.

Vinoba nunca esteve entre aqueles que desejavam o bem-estar dos Sem-Terra (a maioria)
à custa do assalto à propriedade privada (a minoria), porque a liberdade e a justiça nunca foram e
não são questões de números.

- Quando a 16 de agosto de 1997 comemorou os cinqüenta anos de sua independência polí-
tica, a India ainda via os sonhos do desenvolvimento e do crescimento econômico e da moderniza-
ção impossibilitados de serem transformados em realidade. Problemas crônicos, como a miséria, a
doença, a superpopulação e a corrupção bem instalada no governo, ainda estão exigindo rápida
solução.

A estrutura arcaica e oligárquica da sociedade impossibilita a sua caminhada para frente e
para cima.	 -

Em vão muitos indianos se esforçam para provar que a índia é a maior democracia do
mundo, porque a política clientelista está conservando os privilégios de castas e dos marajás.

Governar bem a Índia continua sendo mais difícil do que foi libertá-la do jugo da Inglaterra.
.A Revolução Verde não resolveu o problema da produção agrícola, pois a fome ainda

campeia em todo o país. Há muita gente padecendo e morrendo por não ter o que comer.
Como está acontecendo aqui no Brasil, ali a maioria dos políticos completamente perdeu

a credibilidade. E milhares de latifundiários insistem em não permitir que haja melhor distribuição
de riqueza a fim de ser diminuída a miséria nas diferentes zonas rurais.

Concentrado nas mãos de grupos interessados na exploração do trabalho dos pobres mais
do que na exploração da terra, o poder econômico de alguns capitalistas está impedindo o povo
indiano de viver no gozo da paz social que, na verdade, é o maior e o melhor bem comum.

O analfabetismo, o desemprego, a mortalidade infantil, as epidemias e as endemias cada
dia alastram mais nos 25 Estados mais ou menos autônomos e nos outros sete dependentes do
governo central. E a população continua crescendo desordenadamente, de maneira impressionante.

O país oferece escandalosos contrastes à meditação de qualquer observador ocidental. Por
exemplo: já testou uma bomba atômica e tem capacidade tecnológica para fabricar outras. E com-
petitivo em alguns setores de alta tecnologia, em engenharia, em computação. Dispõe de mão-de-
obra qualificada em informática. Seu processo de industrialização ainda não está completo, mas já

está planejando queimar etapas e pular para a era da informática. Entretanto permite surpreenden-
tes práticas arcaicas, como o incêndio de noivas com dotes insuficientes. E como o sacrifício ritual
de crianças, o qual, conforme penso, deve estar substituindo o sacrifício de jovens virgens bonitas,
filhas de famílias de prol, decapitadas aos pés da estátua da deusa Shiva, a terceira pessoa da
santíssima trindade da religião induísta, formada por ela e pelas outras duas: Brahma e Vischinu.

Em 1956, no Jaipur de Cima, visitei um templo consagrado a Shiva. Lá vi uma bela e
grande imagem dela, tendo no pescoço um colar de caveiras autênticas das vítimas sacrificadas em
sua homenagem. Horresco referens! Fiquei espantado com o que meus olhos curiosos estavam
mirando.

A Índia já está com 960 milhões de habitantes neste ano de 1997. Em cada cinco segundos,
ali nascem três crianças. Vaie dizer: 60 crianças por minuto e 3.600 por hora. Continuando a crescer
assim, a população do país será de mais de um bilhão de habitantes no ano 2000, com a possibilidade
de deixar para trás a China, antes do ano 2050. Não será vantagem conseguir este crescimento!!! Pelo
contrário, será infelicidade para a Nação. Uma calamidade. Um desastre. Uma catástrofe.

Além disso, convém ao leitor considerar:

1°) a sexta parte da Humanidade vive na Índia;
2°) quase um bilhão de habitantes daquele país, falando dezenas de línguas diferentes;
3°) a elite fala dezoito línguas oficiais;
40) o povo pratica sete grandes religiões diferentes;
50) cinqüenta e dois por cento de indivíduos paupérrimos, ganhando, cada um, menos de

um dólar por dia de serviço (vale dizer: um terço da gente mais pobre do mundo está na índia);
6°) dois terços de crianças indianas de menos de cinco anos são subnutridas; dos meninos

que chegam às escolas, em média conseguem ter três e meio anos de estudo, e as meninas, apenas
um ano e meio;

7°) metade da população adulta é de analfabetos;
8°) trezentos milhões de adultos não conseguem ler as placas de trânsito;
9°) duzentos milhões de indivíduos estão imbecilizados por um subdesenvolvimento sub-

humano, conforme a expressão do escritor e sociólogo Praful Ridwai;
100) no norte do Kalipanhari, até hoje (3 de agosto de 1997, quando escrevo estas linhas),

os habitantes de Devagra vivem sem eletricidade, sem esgoto, sem estradas pavimentadas e sem
assistência médica. Não se sabe o que não é que está faltando ali.

Marx via a Índia como país narcotizado pela ignorância e pelo atraso, embora acreditasse
que a missão civilizadora do imperialismo europeu a acordaria, despertando-a para uma vida nova.

Apesar de não ter acontecido o que Marx imaginava, a índia, vista sob certos aspectos,
melhorou, com o razoável crescimento econômico e com o aprimoramento nas comunicações que
estão revolucionando a vida de milhões de indianos. E já começou a pensar que será uma das
potências no início do terceiro milênio. Como os Estados Unidos, a Rússia, a China e o Brasil, ela
tem vocação natural para potência mundial por causa de suas dimensões, de sua população e de
seus recursos naturais. Eis o que afirma o economista indiano Gautam Sen.

Porém, vista sob outros aspectos, a índia decepciona o mais otimista dos seus fãs, dos seus
admiradores. Por exemplo: o aspecto político.
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Não se compreende, em todo o Ocidente, a incrIvel hostilidade corn que indianos perse-
guiram Gandhi e os seus descendentes que ocuparam as mais altas posiçöes no governo da Repü-
blica de que ele foi o incontestável fundador. Será que estes libertados do jugo inglês estavarn corn
saudade da escravidão em que viviam?

TerrIveis conflitos religiosos sacrificaram, ate a morte barbara, personalidades mais repre-
sentativas da familia, odiada não se sabe por quais sérios motivos. 0 veiho Gandhi foi assassinado
em 1948 por urn fanático hindu, Gopal Godse, fihiado ao Partido Bharatya Jánata, inconformado
corn a pacificaçao dos muçulrnanos. A sua fliha Indira foi assassinada em 1984 por seus guarda-
costas, traidores da confiança neles depositada, terroristas pertencentes ao grupo dos sikhz que
queriam a independência do Calistão. E o seu neto, fliho de Indira, Rajiv Ghandi, quando exercia
corn dignidade o cargo de primeiro-ministro, foi assassinado em 1991 por urn terrorista da minoria
tamil, contrário ao acordo de paz negociado corn o Sri Lanka, antigo Ceilão.

Neste final de 1997, uma fliha de Rajiv, a bisneta de Gandhi, a belIssima Pryanka, corn
26 anos de idade, é candidata dos chefes do Partido do Congresso a presidência da Repüblica. A
mae dela, Sônia Gandhi, quer o poder de volta para a farnIlia; e isto significa Pryanka. Talvez,
não neste ano nem no próximo 1988, mas em breve. Eis o que no The Sunday Times escreveu o
comentaristaAshis Chakrabarti. E o caso de ser feita esta oportuna pergunta: Que será de Pryanka,
se ela chegar a presidência da India?

Entretanto, corn rnuitas mazelas e deficiências, a India quer cornpetir, nas Areas do desen-
volvirnento e do crescimento econôrnjco, corn os Tigrinhos da Asia, que já são rivais do Japão no
Cornércio Exterior: Hong Kong, Cingapura, Coréia e Taiwan (Formosa). Ela precisa interessar-se
mais pela sua civilizaçao.

Cinquenta anos depois da proclamaçao de sua independência polItica, conseguida graças
ao apostolado de Gandhi, que teve em Vinoba seu major colaborador, a India precisa provar ao
Mundo inteiro que, de tal apostolado, nern tudo ficou perdido.

Foram tantos os sacrifIcios, tantos os cansaços motivados por rnuitas caminhadas através
de estradas poeirentas, tantas surpresas (urnas, agradáveis, e outras (desagradáveis), tantas doutri-
naçOes ao povo escravizado que vem a propósito fazer esta pergunta: Valeu a pena tudo isto, sopor
amor a India?

- Creio que valeu. A Mae India merecia, como ainda merece, todos os sacrifIcios.

*

Vinoba e Ghandi! Cada urn tinha a alma naturalmente cristã: Naturaliter christiana. Am-
bos conheciarn os textos das Palavras de Deus, publicadas na BIblia Sagrada. Liam e rneditavam o
Evangeiho de Jesus Cristo e as EpIstolas de São Paulo.

Se eles fossern realmente cristãos, eu não exageraria se afirrnasse que ambos mereceriam
a honra dos altares, ficando ao lado de São Francisco de Assis.

Aprenden do, sempre aprendendo. Lass im  qLie 0 Deputado Vidigal vern passando a rnaior pane de sua ionga vida abençoada
por Deus. Pois é raro o dia em que ele não reserva, ao menus, quatro horas para sérios estudos e ótimas leituras em sua
biblioteca particular, formada de selecionadas obras de graride valor religioso, filosófico, cientIfico, histórico e literário.
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Católico, por especial graca de Deus, o Deputado Vidigal sempre foi visto corn livros nas rnãos, naquela certeza de que a Religiáo náo pode ficar separada do Saber
nem o Saber ficar separado da Religiäo, conforme a licao de Lactncio que, no século Ill de nossa Era Cristã, jd ensinava: Non potest, nec religio a sapient/a separar!,
nec sapientia a religione secerni.



CapItulo 37

PALAVRAS, ATOS E ATITUDES

Amigos, eleitores e ate pessoas que ainda não tenho o prazer de conhecer sempre me
honraram corn os seus aplausos as minhas palavras, aos meus atos e as minhas atitudes. E deram
testernunho do real valor das obras de interesse püblico, para cujas construçöes colaborei, carreando
recursos financeiros de várias procedências.

No meu arquivo se encontram centenas e mais centenas de cartas e de telegramas proveni-
entes de rnuitos municIpios mineiros e de outras comunidades espaihadas por este Brasil adentro.
Todas trazendo-me os agradecimentos do povo beneficiado por minha açao polItica e apoiando Os

discursos que pronunciei como intérprete do pensamento de todos que me elegeram e me constitu-
Iram seu representante no Poder Legislativo do Estado e da Repüblica.

Na impossibilidade de publicá-las, todas, neste livro, permito-me transcrever algumas que
mostram ser a lembrança dos benefIcios a primeira regra do agradecirnento, e revelam que o povo
acompanha todos os passos e os gestos dos seus deputados e ouve e lê o que eles falam ou escrevem.

Do diplomata Gilberto Chateaubriand:

Paris, 2 de abril de 1957
Prezado Pe. Pedro Vidigal,

Recebi e ii corn o maior proveito e agrado intelectual os livros intitulados 'Juscelino, a

UDN e Carlos Lacerda' e '0 PR e o PSD'.
Em ambos esses trabaihos pude, mais uma vez, sentir em sua plenitude, as qualidades do
fino pensador politico e do desassombrado patriota que é V Revma.
Peço que continue, toda vez que possIvel, a instruir-me e honrar-me corn remessas Se-
meihantes.
Receba urn cordial abraco
do admirador e amigo

a) Gilberto.

Ao Padre Pedro Maciel Vidigal, lutador de extraordinária tempera, e cuja atuação na vida
püblica do grande Estado montanhês acompanho corn viva adrniraçao, agradeço a hon-
rosa remessa do seu livro 'Juscelino, A UDN e Carlos Lacerda', que, por certo, será
legItimo celeiro no qual colherei novas idéias para o cornhate a que propus contra o mais
perfeito representante do ódio, da caltnia e da bade ma.
Afetuosamente.

a) Eloy Dutra.

*
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Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, 2 de abril de 1960
Senhor Deputado Padre Pedro Vidigal,

Atento ao requerimento do Vereador Tenente Mário Aquino Macedo de Souza, esta Câma-
ra tem a grande satisfação de enviar a V Exa. os mais penhorados agradecimentos pela
atuação vigorosa e decisiva desenvolvida em prol do estabelecimento da Agência do Iapetec
neste Município.
Nosso agradecimento, fazemo-lo em nome, particularmente, da laboriosa classe dos mo-
toristas profissionais, e, em geral, em nome do povo de Cel. Fabriciano.
A expressão do nosso reconhecimento não se conterá de nenhum modo, na singeleza de
um ofício despretencioso, mas que traduzirá toda a nossa alegria de poder inscrever seunome entre os daqueles que, através dos tempos, deram um pouco de si para construir a
felicidade da gente do nosso Município.
Saudações

a) Presidente Rafael Olímpio Cunha.

Do Deputado Gregoriano Canedo ( do PR):
Belo Horizonte, 26 de outubro de 1961
Meu eminente amigo Deputado Pe. Pedro Vidigal,
Afetuoso abraço.

No dia em que me enviou o seu discurso sobre a visita de Tito, o Tirano, ao Brasil, encon-
trava-me hospitalizado à espera de que fosse sofrer delicada intervenção cirúgica.Pedi,
então, ao Pedreira Cavalcanti que divulgasse o seu discurso da tribuna da Assembléia.
Fê-lo e com um 'Nariz-de-Cêra', coisa que já é de seu conhecimento.
Recebi, também, quando já em casa, volumes do opúsculo em que publicou, rebatendo inso-
lências da Comissão de Inquérito, criada pelo Sr Jânio Quadros, comfinalidadejá desmora-
lizada, de denegrir o mérito e a honra do Presidente Juscelino Kubitschek e de seus amigos.
No leito pude ler com atenção o seu belo e irrefutável trabalho que desmascarou e jogou por
terra a chamada 'sindicância' do Jânio. E impressionante a prova exibida por você, de comoaplicou bem, na Região do Rio Doce, os auxílios que recebeu da Companhia. Eu mesmoconheço uma das obras monumentais que realizou em Nova Era - o Hospital São José -
digno de figurai em qualquer Capital do País. Parabéns pela ampla defesa produzida.Com meus agradecimentos, peço que aceite as saudações do velho amigo e seu admirador

a) Canêdo.

Do Deputado Oliveira Brito, Ministro da Educação:

Rio, 20 de janeiro de 1962
Caro amigo Pe. Pedro Vidigal,

Por intermédio do meu assessor, Dr Madureira de Pinho, que me aguardava em Belo
Horizonte, já lhe apresentei escusas por não me ter sido possível cumprir a palavra empe-
nhada com o caro amigo, para comungar pessoalmente de suas alegrias cívicas no mo-
mento da inauguração de novos melhoramentos com que enriquece a região que tão efici-entemente representa no Congresso Nacional.

AÇÃO POLíTICA

Como é do seu conhecimento, estava com viagem marcada para Belo Horizonte pelo
'Constellation'da Panair que deveria partir do Rio às 10h30 de hoje. Aconteceu, porém,
que minha esposa, que há três dias vinha adoentada com uma espinha 'carnal' no nariz,
teve o seu estado de saúde agravado subitamente ontem à noite e deforma tão violenta
que fui levado a interná-la em Casa de Saúde às primeiras horas de hoje. Estando aqui
sem qualquer pessoa da família, não poderia deixá-la nesta situação, mesmo como sacri-
fício do prazer de participar das festas de sua terra natal.
Com minhas renovadas desculpas e a reafirmação de minha sincera admiração pelas
suas qualidades de homem público, à parte grande estima pessoal, aguardo a oportunida-
de de abraçá-lo no rincão que lhe serviu de berço e a que tem servido com devo ção filial.
Cordialmente, seu colega e amigo,

a) Oliveira Brito.

Ponte Nova, 25 de agosto de 1962
Revmo, Pe. Pedro Vidigal,
Louvado seja N.S. Jesus Cristo!
Tenho em meu poder vossa circular concitando-me a votar e fazer alguma cousa pela
vossa reeleição a deputado federal, o que farei com toda satisfação, ainda que seja mo-
desta a minha contribuição.
Apesar de não ser político militante, venho observando que em Ponte Nova existe um
campo relativamente fácil para deputado federal, embora sendo filho daqui um dos can-
didatos. E que esta cidade tem sido infeliz com os seus filhos: são ingratos que têm negado
à sua Terra as soluções de problemas mais prementes como o do abastecimento d'água e
tantos outros que imnpiedosamente nos oprimem.
Sou Vicentino e temos trabalhado pela construção de uma Creche e abrigo à criança
desamparada. Por incrível que pareça a nossa construção já se encontra em fase final,
não tendo recebido, até o presente, qualquer cooperação dos poderes públicos municipal,
estadual ou federal.
Convém salientar que no último pleito elegemos dois deputados estaduais e um federal!...
E já é grande a nossa desilusão.
Vamos deixar as lamúrias sobre um passado negativo e confiar em Deus, esperando um
futuro mais promissor
O desejo do Conselho Particular da Sociedade de São Vicente de Paulo de Palmeiras é
que a sua obra não estacione somente na construção da creche e abrigo à criança desam-
parada. Desejamos também a construção de uma escola profissional. Compreendemos as
dificuldades com que iremos deparar, porém se pudermos contar com vossa decidida co-
laboração será para nós mais do que um incentivo, será extraordinário encorajamento a
fim de assim nos lançarmos à luta com mais ânimo e vigor pela construção dessa escola
que tantos benefícios poderá trazer para muitas crianças desamparadas que vivem cla-
mando por melhores dias no futuro e querem ser úteis ao Brasil.
Animados por este ideal é que pedimos a vossa futura cooperação, cientes de que ao
nosso lado estará um trabalhador incansável pelas causas justas e pelo engrandecimento
de nossa querida Pátria.
Desejando grande êxito à vossa candidatura, aqui despede um amigo e admirador

a) Antônio Bartolomeu.
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Do Professor Ildefonso Mascarenhas:

Rio, 26 de novembro de 1963
Prezado Padre Vidigal,

Li seu discurso de agradecimento aos eleitores, que o reelegeram consagradoramente, no
'Diário' da Câmara.
Você realizou uma façanha, pois foi, na realidade, o Deputado Federal que recebeu maior
votação no Estado de Minas, considerando que visíveis e conhecidas 'forças ocultas' tive-
ram notória influência, como você assinalou, no resultado da apuração em favor de outros.
Receba minhas felicitações.
Sua magnífica vitória mostra que os homens decentes são preferidos pelo povo, quando
participam da política e sabem cuidar do interesse geral.
Cordial visita do parente amigo

a) Ildefonso.

Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 1963
Prezado amigo, Deputado Padre Pedro Vidigal,

Desde que terminaram as eleições, tenho procurado encontrar-me com o senhor aqui em
Belo Horizonte, mas sempre que telefono para o seu apartamento sou informado de não
se encontrar na Capital ou já viajou para Nova Era.
Quanto à sua votação em S. João Evangelista, não fiquei nada satisfeito com o seu resul-
tado, pois era meu desejo uma votação mais expressiva. Verdade que a nossa votação
pouco iria influir no cômputo geral, pois o eleitorado mineiro em sua alta sabedoria soube
com justiça premiar com uma formidável votação o seu verdadeiro representante, o defen-
sor destemido da família brasileira contra a infiltração esquerdizante que impera atual-
mente em nosso País.
No meu entender e de muitos outros, o senhor foi o deputado mais votado em Minas, pois
a sua votação foi o resultado dos serviços e trabalhos apresentados, enquanto os outros só
puderam apresentar boa votação devido ao poder econômico.
O amigo e correligionário,

a) Osvaldo Pimenta.
*

Do Coronel Altino Machado:

Governador Valadares, 12 de setembro de 1963
Prezado amigo Padre Vidigal,
Recebi o magnífico discurso pronunciado pelo caro amigo na reunião pessedista de 21 de
agosto.
Folgo em saber que a sua inteligência e a sua combatividade continuam na luta e na defesa
intransigente dos princípios democráticos e da tradição cristã do povo brasileiro.
Pelas muitas verdades que o Amigo, com a coragem costumeira e em momento de tanta
insegurança, tem dito, o Brasil muito lhe deve.
O momento, prezado Padre Vidigal, é de divulgação, o tanto quanto possível, da palavra
dos democratas autênticos, para que o povo, mais e mais grave a necessidade da demo-
cracia e nesta, sobretudo, a plena liberdade que sempre experimentamos.
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Por isso, recomendei a meu filho José Altino, vereador em Governador Valadares, lesse o seu
discurso, na integra, na Câmara Municipal, solicitando a sua transcrição nos anais da Casa,
o que foi feito, e depois, pedi a um jornalista amigo que também o divulgasse pelo seu jornal.
Foi um discurso que repercutiu favoravelmente na opinião pública valadarense.
Junto segue um recorte do 'Diário do Rio Doce', de hoje, que aproveita os pontos princi-
pais do discurso.
Pode mandar os que desejar; que nós, aqui na medida do possível, daremos a divulgação.
Sem mais, parabenizo-o novamente pela posição firme e resoluta que vem tomando, o que
muito honra o nosso Partido, e aguardo a sua visita, com todo o prazer; em minha casa.
Abraços do

a) Altino.
*

Deputado Padre Pedro Maciel Vidigal
Câmara Deputados - Brasília - DF
284 - TF Central Rio - 1245 - 120420

Fundador do PSD e ex-Deputado Federal por São Paulo em sua legenda venho felicitar
eminente correligionário pela desassombrada e patriótica atitude que vem assumindo em
defesa democracia brasileira. A sua indômita atuação na Câmara Federal preserva pres-
tígio do Partido, hoje vítima influência que lhe deturpam a orientação programática rene-
gam as suas tradições e desejam atrelá-lo às conveniências de outro Partido inteiramente
divorciado dos verdadeiros sentimentos da Nação. O seu último discurso enriquece os
anais do Parlamento brasileiro e dignifica a legenda que teve a honra de elegê-lo.
Cordiais saudações.

a) José Carlos Pereira de Souza. - Ex-Deputado
Federal e Advogado - Avenida Churchil, 60— Rio
de Janeiro.

Ponte Nova, 23 de setembro de 1963
Ao prezadíssimo Padre Vidigal,
Agradeço, sensibilizado, a distinção que me conferiu com o envio, por duas vezes, dos
grandes discursos que o ilustre e bravo Deputado proferiu na Câmara: oprimeiro, primo-
roso na forma, exato no fundo, revela o comportamento do falecido Presidente Vargas em
face do comunismo, ao qual o saudoso estadista jamais deu tréguas, anulando-lhe as
sinistras investidas; o segundo, profligando, em termos candentes, reflexo do pensamento
católico do Brasil, a recepção ao comunista Tito, da Iugoslávia.
Seu discurso, oportuno e corajoso, traduz o protesto que todos formulamos de coração, e
de viva voz, quando se apresenta ocasião. Era contudo indispensável que uma figura, como
a do nobre Deputado, erguesse o protesto, da tribuna da Câmara Federal, apontando à
Nação os homens públicos que abrem suas portas à tirania vermelha.
Meus parabéns, Padre Pedro. Deus continue abençoando-lhe a inteligência, dando-lhe
forças, em benefício desta Pátria atormentada.
Afetuoso abraço do

a) Mário Clímaco.
*
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Fazenda S. Domingos - Município de Goiatuba, Goiás, 30 de setembro de 1963
Sr Padre P. Vidigal,

Tenho aplaudido, com vivo interesse, sua atitude relativa a essa reforma demagógica, que
alguns brasileiros de má-fé estão no firme propósito de realizar.
Como homem do campo que sou, pressinto que o Brasil, no momento, não comporta uma
transformação violenta neste setor Estamos brincando com fogo. Os bolchevistas estão
forçando a luta de classes, e estas ainda não se aperceberam do jogo comunizante para o
qual estão atiradas.
Faço votos para que V. Exa. continue na luta de esclarecimento a seus pares para conheci-
mento da inoportunidade desta reforma agrária.
Muitos proprietários de terra, tidos hoje como latifundiários, em épocas passadas enfren-
taram sertão bruto para adquiri-la, sofrendo toda espécie de hostilidade até dominá-la.
A propriedade que possuo, recebi da herança de meus pais. Eles foram verdadeiros
bandeirantes que se sacrificaram para possuí-Ia. Meu pai era homem pobre e analfabe-
to como a maioria de sua geração. Mas com espírito evoluído empregou toda sua eco-
nomia em terras.
Para conseguir o patrimônio, que legou aos filhos, enfrentou luta tremenda. Era daqueles
que no 'lombo do burro' percorria até 100 km por dia, para tentar um bom negócio.
Sempre estava em dia com seus compromissos, trabalhou desesperadamente para ampa-
rar a família. Vítima de seu esforço e pela falta natural de recursos no sertão, faleceu
ainda moço, atacado dafamigerada gripe espanhola. Deixou a viúva com 5filhos, o mais
velho contando apenas 9 anos de idade.
Hoje, 45 anos passados de sua morte, somos fazendeiros em Goiás, com áreas variando
de 400 a 700 alqueires. Pergunto: é justo que o sacrifício deste bravo seja entregue de
'mão beijada' a indivíduos sem terra, só porque é determinação de cunhados e cia. ?
Francamente, Sr. Padre, é triste viver num país onde homens, com fim eleitoreiro, se es-
quecem daqueles que tudo sacrificaram para dar uma propriedade ao clã e, conseqüente-
mente, construir uma Nação.
Quando nossa Pátria e nosso povo tiverem educação agrária, as reformas. virão dentro de
plano de trabalho e disciplina, e, nestas horas, homens de boa vontade estarão lutando,
ombro a ombro, para concretizá-la segundo os ensinamentos de Jesus Cristo.
Os apregoadores da 'Reforma Bagunça 'não merecem nossa confiança. Eduquem primei-
ro o brasileiro para que alcance mentalidade à altura de receber um quinhão de terra
para respeitá-la e nela viver decentemente de cabeça erguida.
Agradeço seu interesse em defesa de nossa classe, que muito trabalha para a grandeza
do Brasil.
Cordialmente,

a) Antônio Martins da Costa.

*

Pará de Minas, 21 de outubro de 1963
Revmo. Pe. Pedro Vidigal,
Deputado à Câmara Federal

Venho hipotecar ao nobre Deputado o meu integral apoio, a minha inteira solidariedade,
pelos seus relevantes serviços, pelas suas palavras luminosas em prol da defesa de nossa
democracia e dos sagrados direitos da Igreja de Cristo.

No meio do deserto de homens honestos, de tanta miséria moral de nossos dias, sinto-me
consolado em ler os magistrais discursos de %' Exa. Revma., apontando ao povo brasileiro
o caminho da felicidade.
Tenho lido e relido muitas vezes os impecáveis discursos de V Revma. Tenho, diante dos
olhos, o que saiu no 'Estado de Minas' de 19 e bem assim o referente à vista do Marechal
Tito ao Brasil. Ninguém conhece melhor que o nobre Deputado as falhas dos homens do
governo. Nenhuma criatura sabe interpretar com tanta fidelidade e sabedoria a alma dos
fariseus do século XX! No meio do pandemônio político que tanta mágoa traz ao coração
da gente brasileira, ainda alimento a esperança de ver um dia fora das garras dos comu-
nistas esta Pátria querida, eis que temos afelicidade de contar; entre nossos representan-
tes no parlamento, alguns heróis como V Exa. Revma., capazes de defender; com coragem
e sabedoria, os nossos eternos direitos.
Hei de orar sempre por sua intenção. E um dever de consciência e de gratidão, porquanto
V. Exa. Revma. tem feito bom uso dos tesouros que Deus lhe confiou.
'Laudetur Jesus Christus Noster Dominus!'
Mui respeitosamente.

a) José Luis de Castro.
*

Itapecerica, 16 de outubro de 1963
Meu caro Deputado Padre Vidigal,
Saudações,
Desejo-lhe boa saúde e felicidades.

Venho por meio desta contar as nossas desgraças.
O meio rural está vivendo os seus dias negros, estamos apreensivos e desanimados, pois
agora já não contamos mais com o Congresso e sim com poucos deputados como V. Exa.
que é, para nós mineiros, um orgulho.
Infelizmente vamos ter mesmo esta reforma agrária aprovada. Será ofim de uma classe
que tanto tem feito pelo nosso Brasil, mas como sempre as cousas são resolvidas na base
da poesia, vamos ter muitas leis, muitas obrigações a pagar, mas nada de concreto, nada
que possa resolver este problema agrário. Os latifundiários tão falados e perseguidos não
perderão nada, pois geralmente são ricos e não vivem de terras, mas o médio e pequeno
fazendeiros serão as cobáias da reforma agrária, pois vão ter que pagar um salário-
mínimo que nem eles mesmos ganham. Vão pagar Instituto, mais impostos e mais outras
cousas. Lamnentávelmente estamos arrasados.
Eu que abandonei uma profissão e uma Capital para ser pequeno criador de gado agora,
muito contra a minha vontade, sou obrigado a vender minha fazendinha e meu gado que
para mim e minha família é mesmo que vender nossas vidas, pois as nossas plantas e
nossas criações são a vida do homem do campo. Infelizmente eles não compreendem isto.
Meu caro Deputado Padre Vidigal, eu e nossa Associação Rural desejaríamos muito que
V Exa. viesse aqui fazer uma palestra sobre o atual momento, se lhe fosse possível.
Termino pedindo desculpas, pois não sei escrever, apenas queria transmitir-lhe a nossa
gratidão pelo que tem feito por nós.
Do amigo e admirador.

a) Luiz Mendes.
*
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Ao Exmo. Deputado e Revmo. Pe. Pedro Vidigal,

José Augusto de Rezende agradece a remessa de seus eloquentes e patrióticos discursos, no
Parlamento onde a voz de civismo e da tradição cristã de nossa gente sefaz ouvir; desassombrada,
na palavra candente do Exmo. Amigo, que se recomenda à nossa estima e gratidão.
Queira dispor do amigo sempre à ordens e admirador. DIARÏOS ASSOCIADOS

a) José A. de Rezende.	 BRASILIA

*	 CORREIO BRAZILIENSE
GABINETE DO EDITOR GERAL

São João dei-Rei, 1 de dezembro de 1963
Prezado Pe. Pedro Vidigal,
'L.J.C. Salutem et pacem et virtutem.'

Recebi dois exemplares do seu belo discurso sobre os 'amigos'. Aquele a quem foi ofere-
cido terá lido?
E se leu, terá entendido? Duvido.
Aqui se aplica o velho aforismo em latim macarrônico: 'legere et non inteligere est burrigere...'
E para tal classe não há remédio nenhum específico. Nem bordoada. E gente que empaca
e nada faz arrancar
Rezo por Vossa Reverendíssima todos os dias, pedindo a Deus que lhe dê força, coragem
e o livre dos inimigos e maus amigos.
Abraços do velho colega

a) Mons. Fernandes.

*

Mariana, 31 de janeiro de 1964
Prezado Amigo Pe. Pedro Vidigal,
L. J.

Com um fraterno e afetuoso abraço, venho, em meu nome e no de todo o pessoal do
Seminário Maior; agradecer a delicada atenção de seus bons votos por ocasião do Natal.
Retribuímo-los em redobrada medida, pedido as bençãos de Deus para seus trabalhos a
serviço da Igreja e da Pátria.
Aproveito esta ocasião para agradecer seus inúmeros favores e para dizer-lhe que aguar-
damos sempre com muito prazer a honra de sua visita ao nosso Seminário.
Agradeço também os exemplares que nos enviou de seus magníficos discursos, na tribuna da
Câmara, tão primorosos quer pela atualidade dos temas, quer pelo brilhantismo da forma.
São, ademais, uma viva demonstração do patriotismo do prezado amigo e de seu ardente
amor à causa da Igreja, que têm sabido defender com a fibra de um bom mineiro e com a
valentia de um glorioso filho de Calambau. Que Deus assim o conserve ad maiora semper!
Sempre às suas ordens, humilde servo e amigo

a) Pe. Belchior Cornélio
Reitor

*

Braaf lia,
23 jun.66

Deputado Vidigal
Camars Federal
Nesta

Estimado deputado,

ontem a noite nos recebemos do di'. Assis Chateaubrland
o telex que estamos anexando a esta, juntamente com
os nossos cumprimentos.

Atenciosamente, 4, 24'
Ari Cunha

DEPUTADO VIDIGAL

NAO HA OUTRA TERRA BRASIL ONDE NOSSA PALAVRA ENCONTRE

MAIS RESSONANCIA SEIO POVO. ISTO EH PORQUE TEMOS JUNTOS

OPINIAO MINEIRA FIADORA DE SUA RESPONSABILIDADE, DE SEU

---PRODIGIOSO TALENTO PARLAMENTAR.

CHATEAUBRI AND

-----------
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Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 31 de março de 1965

Meu caro Deputado Padre Vidigal,

Li, agora de uma assentada, seus dois discursos 'As Lições da Sabedoria Grega' e 'Cada
Aurora é um Contrato Novo com a Existência'. Mergulhei no seu pensamento, nas entre-
linhas, nas profundidades do seu pensar. Aprendi e recordei. São modelos, paradigmas de
discursos, que nos servirão de guias e muito mais para a mocidade. Ao lê-los, ia refletindo
sobre o início de nossa amizade. Tais reflexões me lavaram a seu livro de genealogia,
onde reproduziu as palavras que redigi, há vinte anos, sobre o Arthui; com tanta emoção
e sinceridade.
Eu mesmo me espantei com o que escrevi há dois decênios. E daí me espraiei sobre o livro
todo, indo tocar num seu aspecto colateral: Adelino Augusto Felipe. Vejo a vida desse
homem simplesmente notável. Não era brasileiro, mas quantos brasileiros semelhantes
temos por aí e já os tivemos. Quero chamar sua atenção particular para a importância
dessa vida, que você mesmo fixou, em linhas sentidas, é verdade, mas rapidamente, como
era da índole de seu estudo. O que aquele homem conseguiu fazei; com os recursos da
época, em matéria de enriquecimento nacional! As técnicas que ele pôs em circulação
superavam já o artesanato - isto é que é importante. E agora? Onde estão aquelas técni-
cas? Quem as recolheu? Por que não prosseguiram? Por que não são utilizadas e desen-
volvidas? São perguntas ansiosas de um brasileiro absolutamente preocupado com sua
pátria. Gostaria de ter uma conversa com você numa de suas vindas aqui, a fim de desen-
volver certas idéias e certos raciocínios, talvez úteis na quadra que atravessamos. E que
você poderá empregá-los a bem de nossa pátria, pois têm uma alta tribuna à sua disposi-
ção. Efetivamente, diante dos machados, das enxadas, dos alicates e outros instrumentos
que o Adelino Augusto Felipe fabricava na Lagoa de princípios deste século, creio que
involuímos. E por quê? E vamos involuir mais. Por quê? Meu caro Padre, precisamos
conversar. Os mineiros estão dormindo. Quem os acordará? Vamos deixar perecer tanta
riqueza, esquecer tanta experiência, enamorados que estamos dos 'arrivistas', dos
'rostaqueros', tanto da economia como de política?
Não pode ser
Não deixe de me telefonai; vindo aqui. E aceite um afetuoso abraço de velho amigo.

a) Vivaldi Moreira.

*

New York, 30 de janeiro de 1967
Caro amigo Deputado Vidigal,

Acabo de regressar da Europa e recebo, com imensa alegria, trazidos pelo amigo Mazzili,
sua carta e seus discursos.
Creia que suas palavras profundas e amigas calaram em meu tribulado coração, propor-
cionando-lhe o lenitivo que só os verdadeiros amigos sabem e podem dai; porque eles o
fazem exatamente nas horas mais difíceis e amargas. Muito obrigado, por isto. Sua carta,
de profunda psicologia humana, chegou-me em boa hora.
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Tenho procurado, no exílio, cobrir a solidão das horas sem fim, observando e estudando
os acontecimentos e as tendências do inundo atual.
Foi bom que eu tivesse deixado a França e vindo para os Estados Unidos. Aqui, encontrei
uma tribuna que me têm sido de u'a imensa valia.
Das centenas de milhares de jovens aos quais dirijo a palavra, recebo de volta manifesta-
ções que revelam o estado de espírito de u 'a mocidade que, pertencendo ao País mais
poderoso do mundo, terá amanhã, sob sua responsabilidade, a missão de orientar os
destinos de mais da metade da humanidade. Como escrevi numa reportagem que 'Man-
chete' publicou, já visitei 40 dos 50 Estados deste País. A Televisão e o Rádio me propor-
cionaram, igualmente, excelentes oportunidades de grandes debates, em que pude defen-
der com vigor e sinceridade, as idéias que, sendo uma constante em meu espírito, orienta-
ram os meus passos durante o período em que tive a honra de dirigir o Brasil.
Poucos estrangeiros, e entre esses eu me encontro em primeiro lugar, têm tido a oportuni-
dade de multiplicar os contatos com as classes intelectuais e idealistas dos Estados Uni-
dos. As conferências me abriram estas portas.
Sei, agora, que ninguém modificará a índole liberal do povo americano, porque os jovens
que estão galgando os degraus para a maturidade são, cada vez mais, apegados aos prin-
cípios que inspiraram Jefferson na elaboração do "Bili of Rights", que eu considero, no
novo e no velho mundo, a página mais humana em relação aos direitos do homem.
Quando me vejo diante dos milhares de estudantes que, em número de quase 10 milhões,
enchem as Universidades americanas, imagino o sucesso que a presença do caro amigo
poderia aqui produzir.
Não quero exagerar e nem me move nenhum intuito de agrados excessivos, ao declarar
que poucos oradores conheço com a cultura, a força e a persuasão da sua palavra.
Johnson está fazendo uma política liberal internamente, como é inevitável, no meio ame-
ricano. A sua política externa, porém, está hoje sob o fogo cruzado dos habitantes deste
País, de uma costa à outra.
Assisti, ha pouco tempo, o Presidente inaugurar o Forum de Wilson, na Universidade de
Princeton, onde aquele estadista era professor e de onde saiu para a vida pública que o
levaria até o grande sonho da Liga das Nações.
Foi pena que o povo americano àquela época, ainda dominado pela idéia do isolacionismo,
houvesse, no Senado, derrotado a grande doutrina e o seu autor, levando este a um estado
de depressão muito próximo ao da loucura.
Perante milhares de jovens, Johnson discursou durante 40 minutos ao inaugurar o Forum
de Wilson, explicando a sua política exterior Nunca vi silêncio mais completo e constran-
gedor! Nem uma palma!
No fundo do salão, as legendas contra a sua atuação externa se erguiam nas mãos dos
estudantes. Quando ele terminou, o silêncio ainda foi mais pesado. Todas as mãos se con-
servaram imóveis. E ele saiu sob urna atmosfera muda, que tinha muita coisa de humilhante.
Fora, nas alamedas do Campus da Universidade, desfilavam milhares de estudantes, no
mesmo silêncio e ostentando as legendas contrárias ao que ele defendera, durante os
quarenta minutos de sua oração.

Refiro-me a este episódio, porque foi dos mais expressivos a que assisti como definição de
um estado de espírito.
Já na França, De Gaulle procede de u 'a maneira completamente diferente. Vive aplaudi -
do no exterior pelos efeitos liberais de sua política internacional.
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Dentro, porém, da velha França, onde impera ainda uma imensa saudade da grande le-
genda 'Liberdade - Igualdade - Fraternidade', a sua política restritiva e às vezes desu-
mana, lhe aliena os aplausos dos seus compatriotas.
Guardei as citações de sua magnifica carta. A doçura de Peguy dirigindo-se a Jacques
Maritain, só podia partir da pena de um poeta.
Dentro do conceito grego, poesia é ação, porém revestida de beleza.
Assim considerei muitas obras que realizei no Brasil, sobretudo aquelas que têm e terão
um sentido de eternidade, como sejam as realizações pioneiras que o integrarão, incorpo-
rando os imensos territórios da Amazônia à nossa civilização.
São obras poéticas, como imaginavam os áticos, mas nas quais sobrepaira uma dose de
sonho que as tornou possíveis.
Guardei no meu patrimônio, e quero aqui repetir, a sentença de Peguy que você me man-
dou: 'Examinei a minha consciência e só posso ver, nisso tudo, terríveis provações, mas
que, com o auxílio de Deus, vencerei.'
A frase seguinte completa o sentido desta. E a idéia é velha. Vem de Isócrates que, 400 anos
antes de Cristo, já afirmava, com a sua admirável eloqüência, que é condição de um bom
governo, não o pórtico coberto de decretos, mas ajustiça habitando a alma dos seus homens.
Os gregos se preocuparam muito, no alvorecer da nossa civilização, com esse sentimento
que nenhum governante pode deixar de possuir e sem o qual ele se transforma num tirano
e no alvo do desprezo de um povo.
Procurei sempre ser justo e nunca hesitei em voltar atrás quando percebia que algum ato
meu teria ferido qualquer conceito de justiça.
Diante de meu espírito, mantive sempre as palavras de Platão, segundo as quais ele pre-
feria antes ser alvo de uma injustiça, do que praticá-la.
A sua carta, rica de beleza, profunda em conceitos e fraternal nas manifestações de uma
velha amizade, trouxe-me emoção e conforto.
Fiquei feliz com a promessa de me visitar em Lisboa, juntamente com D. Ruth. Serei seu
companheiro de peregrinação a Fátima, onde tenho estado várias vezes, procurando for-
talecer a minha paciência.
Sarah se recomenda a vocês e, juntamente comigo, os abraçamos.
Seu amigo de sempre,

a) Juscelino Kubitschek.

*

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1967

Prezado Deputado Pe. Pedro Vidigal
Louvado seja N. S. Jesus Cristo!

Acabo de regressar de uma viagem aos Estados Unidos onde fui estudar o problema de
Pesquisas Industriais como membro da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos.
Durante esta viagem fiz algumas observações que - estou certo - despertarão o interesse
de um tão operoso representante de Minas Gerais.
A primeira é quanto ao TVA. que tive a oportunidade de visitar e recomendaria ao senhor
que visitasse para dizer à Vale do Rio Doce o que fazer com o seu Fundo de Desenvolvi-
mento do Vale.
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A seguir é quanto às Sudene, Sudame Sudesul, etc.
Tudo isto me parece uma grande injustiça e um golpe que atinge particularmente ao nosso
Estado de Minas. Agora que as estatísticas mostram que é o Estado que tem as melhores
condições de viabilidade para o próximo desenvolvimento, faz-se com que os investimen-
tos, que iriam para Minas Gerais, saltem para outras regiões.
Tive consultas de alguns industriais americanos para uma associação visando à instala-
ção de indústrias no País. Tudo faz crer que o local mais adequado para tais indústrias
seria o nosso Estado. Entretanto, face à enormidade de incentivos criados para o Nordes-
te e para o Norte, sou obrigado a aconselhar tal localização em prejuízo de nosso Estado.
Observei que benefícios e incentivos semelhantes existem nos Estados Unidos. Mas, lá, o
critério não é o original e sim o Município.
Os 'counties', que têm uma renda 'per caput' inferior a 200 dólares anuais, são conside-
rados 'depleted areas 'e aí se aplicam os critérios e incentivos necessários ao desenvolvi-
mento. Porém não existe um critério para o Sul e outro para o Norte, um para o Leste e
outro para o Oeste. Assim, por exemplo, a região dos Montes Apalaches é área depauperada,
não obstante se situar no leste americano, que é a região mais rica dos Estados Unidos.
Parece-me que critério semelhante deveria ser adotado no Brasil e que os incentivos da
Sudene, Sudam etc. fossem estendidos a todos os Municípios do Brasil onde existe o
pauperismo, isto é; renda 'per caput' inferior à média do Norte ou Nordeste brasileiro.
Abraços e votos de renovados êxitos na sua atividade parlamentar
Do amigo

a) George Soares de Moraes.

Do Deputado Gustavo Capanema:

Rio de janeiro, 5 de maio de 1968
Meu caro Padre Vidigal,

Foi noutro papel que comecei esta carta. Comecei-a, dizendo apenas: 'Meu caro colega
Vidigal', como se dissesse 'meu caro Tancredo'. Abandonei o papel, pois, com você, teria
de ser o antigo, isto é o eterno, como quer aquela a que você, no discurso do Automóvel
Clube de Nova Era, chama 'minha Mãe e Mestra a Igreja Católica.'
Mas vamos ao que visa esta carta. Escrevo-a para lhe dizer duas palavras de agradecimen-
to pela oferta dos seus dois discursos pronunciados por casião das recentes homenagens
que lhe prestou a sua cidade, adotiva mas primeira nomeu coração. Guardarei o folheto
não só como recordação sua, mas por conter escritos de primeira ordem. Você sabe apro-
veitar as ocasiões para emitir sábios conceitos, o que é próprio da melhor família dos
escritores e oradores.
A gente lê com a constante necessidade de toiriar nota.
Da leitura me ficaram algumas coisas de que já não posso fazer referência numa simples
carta de agradecimento. Por exemplo, as considerações sobre a 'participação da educa-
ção na renda nacional', idéia fundamental que nem todos os governantes têm, 50

rarissimamente é praticada.
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Minhas congratulações pelas homenagens que lhe foram prestadas, tão efusivas. E tão
justas. Poucos políticos podem, como você, dizer, orgulhosamente, mas com inteira razão
e dignidade: 'Sempre estive a serviço da minha Pátria.'
Com afetuosas recomendações à sua Senhora, peço-lhe aceitar as sinceras expressões do
meu grande apreço e cordial estima.
Seu velho colega,

a) Capanema.

*

Poços de Caldas, 25 de março de 1969
Prezado Deputado Vidigal,

Ao voltar de uma viagem a Belo Horizonte, encontrei, no escritório das Termas, os seus
discursos parlamentares, agradável presente para quem gosta de saborear a técnica e a
beleza da oratória.
Li, de uma assentada, a maior parte deles e sei que vou apreciar os demais, pois os lidos
já constituem um manancial de recursos literários, envolvendo uma variada e erudita
conceituação de temas.
Infelizmente, meu caro Deputado, a eloqüência, nesta época de ondulação da mediocri-
dade, está perdendo o prestígio de outrora, a sua tradição helênica de grandeza e maravi-
lha, de persuasão e de elevada forma da atividade
Mas, quando lemos os bons discursos, à semelhança dos seus, o nosso ímpeto é o de
insurgir contra os invejosos da oratória aperfeiçoada, na sua função filosófica de trans-
mitir os acidentes e as significações do mundo exterior.
Reanimados, então, com tais leituras amenas e insinuantes, voltamos, de repente, ao mundo
antigo da eloqüência grega, platônica e aristotélica, quando a sua finalidade era a de con-
quistar a alma humana e investigar os problemas que apaixonavam a dialética e a política.
Nesse transe emocional, é que nos lembramos, instintivamente, de Sócrates, quando, des-
lumbrado pela eloqüência de Górgias, exclamava para quem o quisesse ouvir: 'O maior
bem de que pode gozar um cidadão, é o de poder persuadir, com os seus discursos, os
juízes nos tribunais, os senadores no senado, o povo nas assembléias...'
Quanto a isso, meu caro Deputado, o senhor deve ser um cidadão agradecido a Deus, por
ter-lhe dado a fortuna de ser um orador inspirado, o maior dos bens que podemos ter e que
não os suplanta o ouro do poder mais poderoso, nem as pratarias de todas as riquezas que
embriagam os sentidos, mas não alegram o coração e não tranqüilizam a consciência.
Aqui, de longe, quero sempre acompanhar, de perto, os seus admiráveis êxitos na vida
parlamentar, mercê de sua oratória que tem o condão de irradiar uma incessante proposi-
ção de amor ao Brasil e de defesa dos altos interesses da coletividade, condições que
tornam mais sublime e perdurável o gesto da eloqüência.
Ao seu inteiro dispor, em minha casa - que é sua e nesta cidade -, que se presta ao
descanso dos que trabalham pela Pátria, agradeço-lhe a gentileza da valiosa oferta, com
os meus cumprimentos e de minha senhora ao caro amigo e com as nossas respeitosas
homenagens à sua Exma. Esposa.
Afetuosamente,

a) Sebastião Pinheiro Chagas.

*

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 1970.

Meu caro amigo Deputado Pedro Vidigal,

Com nn abraço e os votos de um ano n&vo muito f 

hz, os meus agradecimentos pela mensagem de Natal e pelas duas publica

çes enviadas.

Devo dizer-lhe da atenço com que foram lidos 08

dois discursos. Da leitura de ambos 96 se despreende uma cousa: o retra

to de corpo e alma, inteiros, do autor, subindo e descendo ativa e coe-

rentemente do mundo das doutrinas ao campo das realidades. E com que em

basamento! Puxa! S quem tem a presunço de conhecer... Donde as expres

soes de uma formaço moral e intelectual definida: Pela coragem de dizer.

Pelos conceitos emitidos. Pela convicço com que se realizou uma vida pi

blica plena de benefícios concretos para o bem comum. Porque sabre os a-

licerces da f. Da s doutrina. Sem os devaneios ou orgulho que a nada

conduzem. Discursos suculentos. Nutridos com o tutano do Evangelho. E de

tudo quanto, excelente, decorre dessa fonte perenemente. Valioso reposi-

trio de citaçes a que s6 a cultura soube carrear. Sua fidelidade, sua

autenticidade comove e entusiasma, querido amigo.

Um abraço e com le tidas as boas reminisc&icias

dos velhos tempos.

t;,u,

GERALDO SARDINHA PINTO

Secretario
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A ORQUESTRA SINFÔNICA DO SEMINÁRIO MAIOR

Em fevereiro de 1954, estiveram comigo, fazendo-me demorada visita, Padre Maia, músi-
co e professor, e o seminarista Gustavo Guerra Lage, que figura na Árvore Genealógica da família
a que pertenço e que, quando menino, participou da Cruzada Eucarística, fundada por mim na
paróquia de Nova Era-MG. O objetivo da visita estava em que eu os ajudasse na formação de
pequena orquestra sinfônica, no mencionado Seminário, cujos estudantes de Teologia e de Direito
Canônico se interessavam pelo brilho e pela beleza de culto católico e das solenidade com que
deveriam ser celebradas as festas cívicas.

Na verdade, o que eles queriam era que eu conseguisse os caríssimos instrumentos de
corda, de madeira e de metais e lhos entregasse de mão beijada. Eles entrariam com o sopro, com
o gracioso e bem regido manejo, com as percussões, com o movimentos dos arcos nas cordas,
com as vistas voltadas para as partituras compostas pelos mais apreciados compositores de mú-
sicas religiosas, clássicas, populares e outras. Em suma, desejavam que eu fizesse tudo, que oresto eles fariam.

Com prazer foi que cuidei de lhes corresponder às boas esperanças. E movido pela von-
tade de ser útil à Casa de Ensino das Humanidades, da Filosofia e de Teologia em que eu havia
estudado durante dez anos, procurei o rico empresário Dr. Euvaldo Lodi, meu grande amigo e
correligionário político, deputado federal que, naquela época, presidia a Confederação das In-
dústrias e a Orquestra Sinfônica Brasileira cuja Regência ele havia confiado ao maestro Eleázar
de Carvalho.

Atendendo-me o pedido que lhe fiz a fim de doar o maior número possível de instrumen-
tos necessários para a organização da pequena e desejada orquestra sifônica do Seminário de Mariana,
Lodi solicitou ao mencionado maestro, então presente à nossa conversa, que aceitasse a incumbên -
cia de escolher os instrumentos indispensáveis para o bom funcionamento de tal orquestra. Com  a
possível urgência e sem qualquer ônus, mesmo o do transporte, ao Seminário de Mariana chegou
todo o instrumental, no começo de abril.

Pela primeira vez, os seminaristas, deslumbrados, viram o fagote, o aboé, o violoncelo, o
contrabaixo que é o maior e mais grave instrumento de cordas.

Relativas ao assunto que acabo de abordar, foram as cartas, cujas cópias traga ao conheci -
mento do prezado leitor:

1. Mariana, 28 de março de 1954.
Caro Padre Pedro,
meu abraço amigo.

Confirmo na íntregra as palavras do nosso Gustavinho a respeito de sua ótima carta. Ele
é testemunha de que nunca duvidei da aquisição de instrumentos musicais para nossa
orquestra sinfônica porque o senhor está trabalhando a favor dela.
Penso que brevemente teremos o prazer de inaugurar estes instrumentos com a sua pre-
sença. E claro que saberemos escolher uma data em que não haverá 'boi na linha'. Assim
poderá vir tranqüilo, sem perigo de desastres na viagem.
Quanto à clarineta, consegui uma. Assim, no seu lugar, pediremos um címbale que é mais
barato. E, no lugar do fagote, mais um violino.
Peço-lhe que tenha cuidado com a afinação dos instrumentos da Werill. Quando for buscá-
los, convém exigir o exame de um técnico, pois no Seminário Menor foram infelizes com a
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Werill. E não será interessante que, com tanto dinheiro, e acima de tudo o seu nome no
meio, venha algum instrumento que deixe a desejar
Anexo uma lista dos instrumentos com a correção referida acima.
Um abraço

Padre Maia, C.M.

2. Mariana, 28 de abril de 1954.
Meu caro Pe. Pedro Vidigal

Segue, junto a esta, outra carta destinada para o seu e nosso amigo Dr Lodi. Não calcula
a boa impressão que causou a visita que o senhor nos fez. E pena que ela tenha sido
rápida e não nos tenha dado tempo para que pudéssemos agradecer-lhe tudo que fez para
ser adquirido e doado todo o instrumental de nossa futura Orquestra Sinfônica. A sua
atua çãofoi o sustentáculo da minha certeza de que o seu prestígio haveria de consegui-lo.
Antes de viajar a Europa, não se esqueça de conseguir para nós o que ficou faltando do
régio presente. É  seguinte: uma viola, um violino, uma trompa, um clarone e uma flauta
de madeira com 13 chaves.
Com a sua permissão, venho sugerir-lhe que peça ao Dr Lodi um cheque de 15.000 cru-
zeiros em meu nome. Com esta quantia, eu colocarei a orquestra com os instrumentos que
estão faltando. Irei comprá-los na Casa Ubaldo de Abreu, situada na rua Sarzedo, núme-
ro 398, em São Paulo. Conheço esta Casa. Ela é barateira. Seu 'diapason' é ótimo. E seus
instrumentos de afinação impecável.
Antes da sua partida para o exterior, aguardarei a sua opinião sobre este ponto.
Boa viagem!!!

Padre Maia.

Além deste e de outros favores feitos por mim ao Seminário, tirei do meu bolso dezenas
de milhares de cruzeiros para ajudar alguns seminaristas em seus estudos, comprando, para eles,
livros didáticos de Teologia, de Direito Canônico, de História Eclesiástica, etc.). E paguei a
pensão de outros que eram filhos de famílias pobres e desejavam ser padres e úteis à Pátria e à
Igreja Católica.

E o que é mais interessante: ajudei o arcebispo Dom Oscar de Oliveira a construir o novo
Seminário Menor que é formado de dois vastos prédios construidos conforme as exigências da
pedagogia moderna, ambos em condições de, confortavelmente, receberam mais de cem alunos,
em regime de internato.

Para a construção de outros Seminários, em dioceses a que eu não pertencia, também cola-
borei. Por exemplo: em Governador Valadares e em Luz de onde me veio uma carta assim redigida:

Luz, 14 de setembro de 1963
Exmo. e Revmo. Sr. Deputado Pé.- Pedro Vidigal,
'Laudetur Jesus Christus!'

Após haver agradecido a V Revma. por telegrama enviado a Nova Era, aquele valioso
cheque de Cr$50.000,00 para ajudar-nos na construção do Seminário, permita-me ex-
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pressar, mais uma vez, ao nobre Deputado e amigo, o mais vivo reconhecimento pela
maneira generosa e cativante com que atendeu ao nosso pedido.
O referido Cheque n. 637.865, entregamo-lo ao Gerente do Banco de Minas Gerais para
o necessário redesconto contra o Banco Itaú S.A., de Belo Horizonte.
Deus lhe pague por nós, abençoando os seus trabalhos na grande missão que lhe confiou.
Acabo de ler seu genial discurso de 21 de agosto p. passado, no Congresso Nacional.
Parabéns!
Servo grato e amigo, em Nosso Senho,

a) Belchior Neto
Bispo Adm. Apost. de Luz.

AÇÃO POLÍTICA

No dia 31 de janeiro de 1971, encerrei minhas atividades políticas, prestando, graças a
Deus, bons serviços à Pátria e à Igreja Católica. Sobretudo, sendo útil a dezenas de municípios
mineiros, cujos habitantes, confiando em minha capacidade de trabalho, me honraram com a sua
preferência nas urnas.

No mês seguinte, o meu livro Ação Política (1) saiu do prelo da Imprensa Oficial do Estado
de Minas Gerais, com 496 páginas. Foi a maneira mais simples que usei a fim de apresentar aos
meus eleitores tudo ou quase tudo que, com indisfarçável alegria, me foi possível fazer, graças a
Deus, pela promoção do bem comum durável, no Vale do Rio Doce e em algumas outras regiões do
Estado e do Brasil.

Repito: com indisfarçável alegria. Tão indisfarçável que o jornal Folha de S. Paulo publi-
cou, dia 26 de abril de 1963, na coluna reservada para seu Radar Político, esta quadrinha, de autoria
desconhecida, a qual circulou nos corredores e no plenário da Câmara:

A vida é um vate de lágrimas,
Bom seria se não o fosse.
Mas, para o padre Vidigal,
E um Vale do Rio Doce.

No maior e melhor jornal de Belo Horizonte, o Estado de Minas, de 11 de março de 1971,
o apreciado jornalista Moacir Andrade (cujo pseudônimo era José Clemente) publicou substancioso
artigo contendo crítica séria e juízo correto a respeito de meu citado livro.

Para que o prezado leitor tome conhecimento dele, aqui o transcrevo:

AÇÃO POLÍTICA

O deputado Pedro Vidigal, de acordo com o nosso entender, não deixou de ser homem públi-
co pelo fato de não mais candidatar-se ao Parlamento pelo seu partido (antes PSD e depois
Arena), apesar da insistência dos próceres políticos e dos eleitores para que continuasse.
E que a vida pública não é só Câmara ou Assembléia ou Ministério ou Secretarias. Nesses
postos estão os monitores da vida pública, apenas.
Acontece por tais lugares passarem e até se incrustarem através do tempo os que não
viram homem público nem mesmo por osmose...
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Encanecem-se até na vida pública cavalheiros que por atravessarem os anos pensando
em interesses seus, nunca tiveram oportunidade de agasalhar o espírito público. Sem
exagero ou humorismo, pode ser dito que a coincidência do homem público com espírito
público é exceção neste País grande, longânime e contemplativo.
As exceções, portanto, têm de despertar atenção e ser altamente estimadas. E o caso de
ex-deputado Pedro Vidigal, que adquiriu tal 'ex' espontâneamente.
Mas esse 'ex' não é não será, porque não pode ser extensivo ao homem público. Porque o
espírito público do filho ilustre do Calambau estrutura-lhe o ser. Foi eleito para a Assem-
bléia e depois para a Câmara Federal exatamente por causa dele. Os mineiros de sua
grande zona de convívio bem o conheciam e os de outras parte do Estado tinham notícia
do que fazia, com sua inteligência e amor à coletividade, o então Padre Vidigal.
Sua independência dcaráter é igual à sua independência mental. A sua pugnacidade
criadora deve a região do Vale do Rio Doce uma série enorme de benefícios que vêm de
longa data e mais se ampliaram pela ação do deputado. Seu patriotismo, civismo e espí-
rito democrático nãofazem concessões aos seus deturpadores, por mais alto que estejam.
Se não as faz por conveniência política, menos as faria por medo. Sua atitude, quando
tantos estavam mudos, pelo susto, profligando o ensandecimento de Jânio Quadros, foi de
bravura impressionante.
Da tribuna da Câmara, sua crítica esteve, pela contundência, na razão direta da
contundência de Jânio ao regime, à democracia, à decência da administração brasileira.
Pedro Vidigal, vaticinou-lhe o fim próximo, pela intolerabilidade de sua insânia, bem
antes da renúncia do troca-tintas...
Propugnador da eleição de Goulart e defensor de sua investidura como sucessor de Jânio,
não vacilou em combatê-lo logo que ele se desviou para o plano inclinado das concessões
ao Comunismo e dofomnento à baderna. Na Câmara, sua voz veemente chegava a contra-
riar os próprios companheiros, que achavam possível evitar com 'panos quentes' o que
tinha de acontecer Foi o verberador da posição do Brasil em Punta dei Este. Sua solida-
riedade partidária sempre foi centro quando nessa porcentagem atendiam os colegas à
Constituição e aos deveres cívicos de representantes do povo. Incômodo demais para o
comodismo de tantos, era ele conveniente à Nação.
O livro dele que estamos lendo - 'Ação Política (1)' - é um resumo, que andou bem em
fazer, de sua atividade, ao deixar a política. Não está tudo com toda extensão, principal-
mente os seus discursos parlamentares, alguns de impressionante valor histórico, porque
iam profeticamente adiante dos acontecimentos.
Era como a voz de João Batista...
Encontram-se em suas páginas registradas os reflexos de sua atuação de homem público,
através da opinião da Imprensa e de testemunhos das mais altas figuras pela eminência
dos cargos, como de cidadãos modestos sem investidura política, à conduta do deputado,
em louvação sincera e entusiástica. São centenas de documentos afirmadores da gratidão
coletiva de mineiros e brasileiros ao seu espírito público. Entre esses documentos de épo-
cas diversas, os últimos são de lamentos pela sua decisão de não mais querer o deputado
reeleger-se.
E livro para a história política atual do Brasil e sobretudo de Minas, que, pela voz de seu
representante, nele está retratada no patriotismo e pureza democrática.
Mas - o que dissemos no começo reiteramos no fim desta crônica: - a baixa espontânea
da função pública não envolve a do homem público pelejador. O espírito público do Sr
Pedro Vidigal é como a pira do Santíssimo: inapagável. Foi dom de Deus.

José Clemente.
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Na carta de 22 de maio de 1967,  o Cardeal de Vasconcellos Motta, Arcebispo de São Paulo, escreveu ao Deputado Padre
Vidigal, seu prezadIssimo amigo: Sempre Ihe serei grato pela dádiva da 'Torre BrasIlia', obtida do Governo Federal por
iniciativa cua par1 a BicIlica de 4pirc ida.

;:'

/	 F -

A sede do Colegio Estadual "Nossa Senhora de Fatima", em Nova Era/MG. Foi construIda e bern equipada de excelente
material escolar e de gabinetes de FIsica e Qulmica e de ótima biblioteca com os recursos financeiros conseguidos pelo
Deputado Padre Vidigal.

Desta Casa de Ensino, gratuitamente, já saIrarn diplornados e bern preparados para a vida milhares de jovens cuja maioria
6 de filhos de famIlias pobres.



1̂ qk

ii
Vistas parciais dos edifícios do Hospital So josé e da Maternidade Nossa Senhora das Graças, construídos em No Ira/MG
com os recursos financeiros solicitados e conseguidos pelo Deputado Padre Vidigal. Entre os maiores benfeitores da importante
obra social estavam o Presidente Juscelino (que autorizou o precioso auxílio da Cia. Vale do Rio Doce S/A), o Deputado
Euvaldo Lodi e Dr. Elmano Cardim (da LBA) e os Engenheiros Louis Ensch eJoseph Hein (da Belgo-Mineira).



1	 .1

f;

-	 -;-.,

Visitando o interior do prédio ao Hospital São Jose, em Nova Era, o Governador Bias Fortes e o General Franklin Barbosa Lima (representante do Presidente Juscelino
Kuhitscheki acompanhados do Deputado José Raimundo e do Sr. Artur Quinto Vidigal, estiveram na Biblioteca particular do Deputado Padre Vidigal.



Acompanhados pelos Deputados Reny Rabelo, José Augusto Ferreira Filho e Alcides Mosconi, pelo Presidente do JAPI,
Deputado José Raimundo, e pelo Prefeito Guilherme Araújo, o Governador Bias Fortes e o General Franklin Barbosa Lima
estiveram na Sala de Grande Cirurgia do Hospital São José, de Nova Era/MG.
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O Governador Bias Fortes, o General Frankiin Barbosa Lima e o Dr. Christiano Guimarães, Presidente da Cia. Siderúrgica
Belgo-Mineira, acompanhados pelo Deputado Padre Vidigal e pelo médico Dr. Joaquim de Assis Lage, visitam uma das
enfermarias do Hospital São José que estava sendo inaugurado.

Entre as autoridades presentes a inauguração do Hospital São José, de Nova EraMC, esteve o Professor Sã Lessa, Presidente
da Companhia Vale do Rio Doce S/A, que aparece à esquerda do Deputado Padre Vidigal.

O Governador Bias Fortes e o General Franklin Barbosa Lima, acompanhados do Deputado Othelino Sol e do Monsenhor
Joaquim Dimas Guimarães, recebem curiosa homenagem de mais de 50 crianças nascidas na Maternidade Nossa Senhora
das Graças, cuja inauguração foi presidida pelo Governador Juscelino Kubitschek. A oradora oficial da turma não tinha 5
anos de idade.
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O enennro u\e1Iuguu Luws LnsLh, uperntendnte (ids Lsnas tderurgwas da Belgo-Mineira, em Sabará e em João Monlevade/MG, colaborou eficientemente
nas construções do Hospital São José e da Maternidade Nossa Senhora das Graças, em Nova Era/MG.

Na fotografia, ele aparece conversando com o Padre Vidigal e com Dr. Manuel F. Guimarães, banqueiro e empresário no Rio de Janeiro.



Na Praça de Esportes do Minas Futebol Club de Nova Era, mi onstruida urna piscina pulo residente José Lourenço de
Araújo, com os recursos financeiros que o Deputado Padre Vidigal conseguiu do Governador Juscelino Kubitschek.
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O Hospital de São Domingos do Prata/MG, construido pelo médico Dr. José Mateus Vasconcellos, €001 os recursos financeiros
conseguidos pelo Deputado Padre Vidigal. Tais recurso foram suficientes para a construção e para o equipamento completo
daquela Casa de Caridade.

0 dia da sua inauguração foi de festa para a sociedade beneficiada.
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A inauguração do Hospital Nossa Senhora das Dores emSão Domingos (ti 1 'Ltd	 ii so icne niente ietejIdd peio POVO
do município. Na fotografia, Dr. José Mateus Vasconcelios pronuncia o seu discurso que foi calorosamente aplaudido
pelas pessoas presentes. À esquerda do orador, são vistos o Dr. Urabussu, representando o Dr. Mário Pinotti, Ministro da
Saúde, e o Deputado Padre Vidigal.

Em Governador Valadares/MG, a Capital do Vale do Rio
	 Vidigal, dois prédios para Grupos Escolares. Como carteiras

Doce, o problema da instrução primária não era resolvido 	 e material de ensino não eram fornecidos pelas autoridades
pelos governos do Estado e do Município. Então o sacerdote 	 que deveriam interessar-se pelo ensino, os alunos assistiam
holandês Padre João Verbeek cuidou de resolvê-lo em sua

	
às aulas assentados no chão, como revelam as fotografias

paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, construindo, com	 apresentadas nesta página.
os auxílios financeiros conseguidos pelo Deputado Padre
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Um dos bons prédios escolares construído pelo sacerdote holandês Padre João Verbeek, em Governador Valadares/MG,
com recursos financeiros conseguidos pelo Deputado Padre Vidigal. O governo do Estado e a Prefeitura Municipal não
contribuíram com um cruzeiro sequer para essa construção ser feita.
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A sede do Mli em Governador Valadares/MG, construída pelo Padre João Verbeek, com os recursos financeiros pedidos e
conseguidos pelo Deputado Padre Vidigal.
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Com razões de sobra, Monsenhor Aristides Rocha era considerado como o maior benfeitor de Caratinga. Entre as obras
sociais que ele fundou na cidade, estava o Patronato

*

Nossa Senhora do Rosário, cujo prédio ele construiu com os auxílios financeiros conseguidos pelo Deputado Padre Vidigal.
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No oU dfl UdHU o	 u	 RR1d \ui1ri1floi \iiiiae kuLna iu iumenagado puu pou 11k2 L lIIilbd, piu Loro Ui (iiOLOO runcldct3 por sou
incansáveis trabalhos, pelos senhores bispos presentes a todas as solenidades e pelos amigos que vieram de longe. Atrás de Monsenhor, na fotografia, o talentoso e
apreciado escritor Antonio Olinto que em i o osto de 199-- foi eleito para a Academia Brasileira de Letras.
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O Hospital SaoVk . . i i i  wiierencia \ R ntinada Cidade, presidida pelo pecuaristaFulgêncio Antônio da Silva Pereira, no início dos anos de 1960' . Ela fez por merecer a preciosa colaboração do Deputado Padre Vidigal, que carreou para a importante
obra social bons recursos financeiros, conseguidos da generosidade do Presidente Juscelino Kubitschek.

Como testemunho da gratidão do povo beneficiado, ao pavilhão centra! do Hospital foi dado o nome do benfeitor.
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O grande educador Frei lsaías da Piedade queria reformar completamente o prédio de seu Ginásio São Francisco, em
Conceição do Mato Dentro/MG. A tarefa lhe parecia superior às forças e a Comunidade beneficiada com o estabelecimento
de ensino secundário era pobre. Além disso, a Casa não tinha rendas, pois a maioria dos alunos ali recebida estudava
gratuitamente. Então, valeu-se de seu amigo, o Deputado Padre Vidigal, que conseguiu, para a execução das obras
necessárias, os recursos indispensáveis.

Em Senador 1 irnhino Mü, acompanhado do Farmacêutico Sílvio NolasLo e do prestigiado Chefe Político Custódio Fernandes,
o Deputado Padre Vidigal, em 1960,  foi ver o local escolhido a fim de, nele, ser construído o Hospital São João de Deus.
Para a esperada construção, o Deputado conseguiu o auxílio de 8 milhões de cruzeiros.
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Escola Profissional "Augusta Maciel Vidigal", em Ponte Nova/MG. O conjunto, formado pelo prédio circular e pela Casa das Oficinas (para aulas práticas), foi
construído com recursos financeiros conseguidos pelo Deputado Pedro Vidigal na Alemanha, am Aachen, e doados pela MISEREOR.

Da Escola já saíram centenas de jovens, filhos de famílias pobres, todos preparados para o bom exercício das profissões de torneiro mecânico, de serralheiro e de
soldador elétrico.



Capítulo 38

OBRAS REALIZADAS

O Deputado Federal, antes de tudo e acima de tudo, é Deputado do Brasil. Os seus traba-
lhos devem ser caracterizados pelo aspecto nacional. Contudo não deve descuidar dos interesses do
Estado por que foi eleito e das Regiões em que a sua candidatura foi apoiada pelos eleitores que lhe
deram a vitória nas urnas. Não lhe fica mal voltar as vistas, de um modo particular, para as matrizes
do seu mandato.

Deus houve por bem conceder aos brasileiros vinte e tantas formas diferentes de bem-
amar e servir o Brasil. Cada uma correspondente a cada Estado. E a nós, mineiros, tantas formas de
amar e servir a Minas, quantas são as suas Regiões ou quantos os seus Municípios.

Participando da Representação do Povo na Câmara dos Deputados, durante doze anos,
tive oportunidade de manifestar meu grande amor pelo Brasil e meu notável interesse pelo seu
desenvolvimento. O mesmo aconteceu relativamente a Minas Gerais. E, particularmente, ao Vale
do Rio Doce em que nasci, vivi, cresci, trabalhei e fui alvo das maiores provas de apreço e de
confiança da gente que o habita.

A minha verdadeira fotografia, de corpo inteiro, como Político, poderá ser vista nos Anais
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais e da Câmara dos Deputados e em muitos municípios do
Alto e do Médio Rio Doce.

Através de centenas de pronunciamento (discursos e apartes) abordei importantes assun-
tos de grande interesse social, político e econômico para todos os brasileiros, de um modo particu-
lar para Minas Gerais.

Em quase três dezenas de cidades, graças a Deus, consegui colaborar para a realização de
algumas obras que o tempo não demolirá. Todas relacionadas com a valorização do homem pela
instrução (primária, secundária e profissional): pela saúde (hospitais, maternidades, assistência
pré-natal e puericultura, praças de esportes para a educação física etc.); pelo bem-estar social (hi-
giene, abastecimento de água, instalação de luz elétrica, etc.). E relacionamento, também, com o
crescimento econômico (rodovias, pontes, energia elétrica, mecanização da lavoura, estímulos à
iniciativa privada para a industrialização de produtos da terra de cada Região etc.).

Com as subvenções que concedi a muitas instituições de beneficência, com as minhas
emendas a diversos Orçamentos da União, aprovadas pela Câmara dos Deputados, com a colabora-
ção do governo da República e sem qualquer ônus para a governo do Estado de Minas Gerais,
foram feitas muitas obras públicas, todas objetivando a promoção do bem comum durável.

*

No setor da instrução, posso apresentar um grande trabalho que realmente me alegra
e me honra.

A mim me agradaria muito se houvesse conseguido mais recursos a fim de colaborar para
o maior engrandecimento de meu Estado natal, promovendo a valorização de seu mais importante
patrimônio, formado pelos seus jovens. Pois não é de hoje que medito sobre o milagre que a instru-
ção operou no Japão.
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Se, em nossos dias, ele é a segunda potência econômica mundial situada logo depois dos
Estados Unidos; se é a primeira pela rapidez de seu progresso ejá está demonstrando que nada mais
tem a aprender de nenhum país, é por causa da instrução do seu povo.

Pouco mais de cem anos atrás, em 1868, o Imperador Meiji, bisavô do atual Imperador
Akihito, através de uma serie de medidas básicas, arrancou o país da situação de um século de
atraso em relação a Inglaterra, para iniciar a era do moderno Japão. Mas a principal medida que ele
usou foi a instrução.

A esta altura do nosso século, o Japão se apresenta, a nossos olhos deslumbrados, com o
incrível índice de analfabetismo quase reduzido a zero por cento. E que em todas as cidades, vilas
e aldeias, em todas as casas repercutem as palavras de Mtutusahito:

O saber é o indispensável capital para que alguém prospere e se eleve. Os que erram
sem teto, arruinados e famintos, só chegam a tal extremo por falta de instrução.

Seja dito de passagem que, nos orçamentos japoneses, para a execução do Plano Nacional
de Educação, sempre constaram recursos impressionantes.

Entre 1947 e 1966, durante vinte anos, o PNB, japonês real, aumentou dezesseis vezes a
uma taxa anual média de 10%. E o mais alto crescimento econômico registrado na História.

Um estudo comparativo do crescimento da economiajaponesa no período 1952-1967 mostra
que, enquanto a Renda Nacional dos Estados Unidos e da Alemanha cresceu nestes quinze anos,
respectivamente, 223% e 348%, a do Japão apresentou um saldo de 663%.

Nestes próximos 15 ou 20 anos o Japão será uma superpotência econômica, muito mais
poderosa do que a União Soviética e, talvez, ainda mais rica do que os Estados Unidos. Em 1986,
os japoneses terão o nível de vida mais alto do mundo, e no ano 2001, sua renda per caput será o
dobro da sueca e aproximadamente quatro vezes maior do que a dos Estados Unidos.

A previsão é parte do livro O desafio Japonês - Japão, a Superpotência Econômica da
Década de 1980, de autoria do Jornalista Haakan Hedberg, especialista em assuntos econômicos e
que passou onze anos no Japão. Ele afirma, em seu livro, que o Japão, e não os Estados Unidos,
constitui o grande desafio à Europa Ocidental e ao resto do mundo. E que, dentro de poucos anos,
o iene será a moeda mais forte do mundo e os diretores dos Bancos Centrais correrão a Tóquio para
pedir aos administradores japoneses que sejam menos eficientes. Por volta de 1980, as superpotên-
cias militares - Estados Unidos e União Soviética - descobrirão que, embora possuam o poder de
destruição cem vezes maior do que hoje, além de bases na Lua, perderam a Terra para um anão
militar - o Japão pacifista.

Hedberg acredita que o Japão investirá cerca de 100 bilhões de dólares no exterior, nesses
próximos doze anos - quatro vezes o que os Estados Unidos investiram entre 1900 e 1968.

Uma revista especializada, após longos estudos, concluiu que sete chaves desvendaram o
segredo do crescimento econômico japonês: alta qualidade de educação, planejamento econômico,
uso efetivo da força-trabalho, singular sistema monetário, lealdade coletiva, alto índice de poupan-
ça e administração eficiente.

É certo e incontestável que o dinheiro investido no desenvolvimento intelectual do ser
humano produz, freqüentemente, maior aumento da renda nacional do que o dinheiro empregado
em ferrovias, barragens, usinas siderúrgicas, máquinas operatrizes, extração e exportação de miné-
rio e outros tangíveis bens de capital.

As despesas com a educação podem produzir grandes aumentos da produção - eis a conclu-
são a que chegaram, nos Estados Unidos, recentes estudos feitos pelos mais celebrados economistas.

Muitos anos atrás, o nosso Rui Barbosa já dizia:

A influência da instrução geral sobre os interesses econômicos, sobre a situa çãofinancei-
ra e, até, em um grau pasmoso, sobre a preponderância internacional e a grandeza miii-

tar dos Estados, é, presentemente, uma dessas verdades de evidência excepcional, que a
história contemporânea atesta com exemplos admiráveis e terríveis lições.

Se quereis sair das detestáveis tradições, que não conhecem outros recursos para aumen-
tar a renda, senão multiplicar os impostos, cumpre fecundar a nação nas fontes vivas de
sua riqueza: na sua inteligência e nas suas qualidades morais, que do desenvolvimento do
ensino dependem primordial e absolutamente. Este o mais produtivo emprego das forças
do erário nacional, cujos recursos, despendendo-os neste ramo de serviços, não consumis,
antes capitalizais a juros multiplicáveis ao infinito.

No setor da instrução, se destacam os prédios que são sedes dos seguintes estabelecimen-
tos de ensino secundário (todos construídos com o meu auxílio):

1. do Ginásio, de Bom Jesus do Galho;
2. do Ginásio Libbermann, em Conselheiro Pena;
3. do Ginásio São José, em Córrego Novo;
4. do Ginásio S. Francisco, em Conceição do Mato Dentro;
5. do Seminário Menor de Governador Valadares;
6. do Ginásio Estadual José Mateus de Vasconcelos em Guaraciaba;
7. do Colégio Pio XII, em Itambacuri;
8. do Ginásio Castro Alves, em Mantena;
9. do Seminário Menor de Mariana;
10. do Colégio Normal de Marliéria;
11. do Colégio Estadual de Matipó;
12. do Colégio Estadual de Nova Era;
13. do Ginásio Estadual de Presidente Bernardes;
14. do Ginásio Estadual de Rio Espera;
15. do Ginásio Trajano Procópio, de Santa Maria de Itabira. E mais os prédios:
16. do Artesanato, de Abre-Campo;
17. da Escola Profissional Cura d'Ars, posteriormente adquirido pela Cia. Vale do Rio

Doce e hoje sede do Minas Instituto de Tecnologia (MIT) em Governador Valadares;
18. do Centro de Ensino Profissional, construído com a preciosa colaboração de Misereor

(Aachen-Alemanha), em Ponte Nova, no bairro das Palmeiras.

Mais, ainda os prédios:

19. do Grupo Escolar São José, em Governador Valadares;
20. do Grupo Escolar Augusta Maciel Vidigal, em Nova Era;
21. das Escolas Anexas ao Colégio Estadual, em Nova Era.

E, ainda mais, os prédios:

22. de três escolas rurais no município de Córrego Nôvo;
23. de duas escolas rurais no município de Guaraciaba;
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24. de uma escola rural no município de Frei Gaspar;
25. de uma escola rural no município de Itambacuri;
26. de uma escola rural no município de Morro Pilar;
27. de quatro escolas rurais no município de Nova Era;
28. de uma escola rural no município de Paula Cândido;
29. de uma escola rural no município de Piranga;
30. de uma escola rural no município de Presidente Bernardes;
31. de uma escola rural no município de São Domingos do Prata;
32. de uma escola rural no município de Sericita.

E salas de aula para o ensino primário e de ofícios:

1. no Patronato Nossa Senhora do Rosário, de Caratinga;
2. no Instituto e Orfanato Nossa Senhora de Fátima, de Mantena; e no Instituto e Orfanato

São Pedro de Alcântara, de Nova Era.

*

Desejo aproveitar esta oportunidade para dizer que, durante as três legislaturas em que
exerci o meu mandato de Deputado Federal, distribuí mais de duzentos bolsas de estudo para o
ensino médio, as quais me foram oferecidas pelo Ministério da Educação e Cultura, e foram bem
úteis a filhos de famílias que não podiam pagar os estudos deles.

No setor da Saúde, fiz o possível e até mesmo o impossível para que fossem construídos e
bem equipados:

1. o Hospital Sant'Ana (com Maternidade anexa), em Guaraciaba;
2. o Hospital da Conferência Vicentina Nossa Senhora dos Anjos (com Maternidade ane-

xa), em Itambacuri;
3. o Hospital São José, em Nova Era;
4. a Maternidade Nossa Senhora das Graças, em Nova Era;
5.0 Hospital Nossa Senhora das Dores (com Maternidade anexa), em São Domingos do Prata.

*

1. Consegui bons auxílios para:

a) prosseguimento das obras de construção do Hospital São Vicente, de Mantena, e para o
seu funcionamento;

b) pagamento das dívidas contraídas com a construção e com o equipamento da Materni-
dade Dom Serafim, de Governador Valadares;

c) a construção do Hospital São João de Deus, na cidade de Senador Firmino.

2. Atendendo a meus pedidos, o Ministério da Saúde doou "ambulâncias" (Kombi) às
prefeituras municipais de Itambacuri e de Córrego Novo.

E3

No setor do bem-estar social e do desenvolvimento econômico, entre outras obras, permi-
to-me citar as seguintes, para cuja execução obtive bons auxílios;

1. Em Nova Era - abastecimento de água (FSESP), rede de esgoto, luz e energia da Cemig,
serviços telefônicos.

2. Em Presidente Bernardes - abastecimento de água. (FSESP), rede de esgoto, calçamen-
to das ruas de cidade, luz e energia da Cemig na cidade e em São Nicomedes.

3. Em Guaraciaba - abastecimento de água, rede de esgoto.
4. Em São José do Divino - luz elétrica.
5. Em Marliéria - luz elétrica.
6. Em Alfié - luz elétrica.
7. Em Ilhéus do Prata - luz elétrica.
8. Em Dionísio - luz elétrica.
9. Em Brás Pires - luz e energia da Cemig.
10. Em Morro do Pilar - abastecimento de água.

Nos Anais da Câmara dos Deputados estão as provas de meu grande interesse pela solução
do problema do abastecimento de água, pelo FSESP, à cidade de Itambacuri, e pela extensão dos
fios de força e luz da Cemig às cidades de Porto Firme, Piranga, Senhora de Oliveira, Cipotânia e
Rio Espera e também às cidades de Frei Inocêncio e de Conceição do Mato Dentro.

A BR-474 foi incluída por mim no Plano Rodoviário Nacional, com o apoio de meus
colegas na Câmara dos Deputados.

A construção da maior parte do trecho da rodovia que liga Ponte Nova a Rio Casca e o
asfaltamento de toda a estrada foram custeados com recursos conseguidos por mim.

O povo de Ponte Nova conhece esta verdade que o Jornal do Povo contou com exatidão.
Para o Parque de Exposição Agropecuária, da cidade de Ponte Nova, destinei CR$ 30.000,00

através de emenda ao Orçamento da União, de 1967. Eles foram pagos em 1967, conforme o Supri-
mento n. 279/67.

Algumas obras públicas, realizadas em diversos municípios mineiros, foram solicitadas
por mim a governadores de Minas Gerais. Dentre elas merecem menção as seguintes:

1. prédio do Grupo Escolar, em Porto Firme;
2. prédio do Grupo Escolar Desembargador Drumond, em Nova Era;
3. prédio do Grupo Escolar Padre Vidigal, em Nova Era;
4. ponte de concreto armado sobre o Rio Xopotó, ligando o município de Presidente

Bernardes ao de Senador Firmino;
5. ponte de concreto armado sobre o Rio Xapotó, ligando o município de Presidente

Bernardes ao de Paula Cândido.

A ponte de concreto armado sobre o Rio Piracicaba, na cidade de Rio Piracicaba, cuja
construção estava muito atrasada, foi concluída com os recursos solicitados por mim.

*

A diversas instituições de beneficência e as diversas casas de caridade, casas de ensino e
corporações musicais, meu nome está e ficará ligado. Pois, generosamente, para umas contribuí e
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para outras estou contribuindo a fim de que sejam úteis à comunidade. Não me é possível lembrar
de todas que favoreci. Mas, à memória, me vêm:

1. Abrigo de Menores São Vicente de Paulo, de Itambacuri;
2. Assistência Social Sagrada Família, de Presidente Bernardes;
3. Associação de Caridade São José, de Nova Era;
4. Associação de Proteção à Maternidade e Infância, de Governador Valadares;
5. Associação Protetora da Maternidade e da Infância, de Nova Era;
6. Associação das Senhoras da Caridade, de Ponte Nova;
7. Associação das Senhoras Ubaenses - Pioneiras Sociais, de Ubá;
8. Banda de Música Euterpe Lagoana, de Nova Era;

9. Banda de Música União 15 de Novembro, de Mariana;
10. Banda de Música, de Itambacuri;
11. Caixas Escolares dos Grupos Escolares de Nova Era, de Guaraciaba e de Presidente

Bernardes;
12. Centro Educacional de Rio Espera (CERES), de Rio Espera;
13. Centro Social D. Adelaide Malzoni Hugo, de Governador Valadares;
14. Colégio Santa Clara, de Itambacuri;
15. Comercial Futebol Clube, de Nova Era;
16. Conferências Vicentinas de Itambacuri, de Major Ezequiel, de Pôrto Firme, de Morro

do Pilar, de Dionísio, de Dom Silvério e de Hematita;
17. Conselho Particular-Sociedade de S. Vicente de Paulo, de Nova Era, de Palmeiras

(Ponte Nova) e de Visconde do Rio Branco;
18. Cursos de Licenciatura Polivalente (Faculdade de Filosofia), de Itabira e de Mariana;
19. Dispensário Medalha Milagrosa, de Abre Campo;
20. Ginásio Leão XIII, de Piranga;
21. Ginásio Nossa Senhora das Brotas, de Entre Rios de Minas;
22. Hospital Nossa S.a do Carmo, de Resplendor;
23. Lactário Sagrada Família, de Presidente Bernardes;
24. Minas Futebol Clube, de Nova Era;
25. Obras Sociais das Paróquias de Abre-Campo, de Conceição do Mato Dentro, de Dom

Silvério, de Guaraciaba, de Itabirito, de Morro do Pilar, de Nova Era, de Ponte Nova, de Presidente
Bernardes e as Obras Sociais Nossa Senhora Aparecida, da Vila Major Ezequiel (município de
Alvinópolis).

Se mais não fiz pela promoção do bem comum durável no Vale do Rio Doce, foi por
motivo superiores às forças de meu prestígio político.

Capítulo 39

VOZES DA GRATIDÃO

A, gratidão é mesmo um sentimento superior. Muito elevado. Não esta: ao alcance de qual-
quer um. E uma virtude que dá e rende as graças aos benfeitores, conforme a definição de Santo
Tomás. E a mais louvável de todas as virtudes, a mais agradável a Deus, como dizia Jubel. E,
segundo Cícero, é a maior de todas as virtudes, a mãe de todas.

Quem agradece os benefícios recebidos faz merecimento para receber outros maiores.
Pois a gratidão tem eficácia para fecundar cada vez mais a beneficência.

Com muita graça, afirmou, certa vez, o Padre Antônio Vieira: O melhor modo de pedir é
agradecer. E o famoso Jesuíta tinha razão, pois é pelo agradecimento que o agradecido solicita e
alcança o benefício futuro.

Muito conhecida a bonita lição dos Antigos: A todos os benfeitores se devem agradecidas
memórias.

Sêneca dizia que não agradece o benefício quem publicamente o não agradece.
Quem se envergonha de publicar a sua gratidão revela que não merecia o benefício recebi-

do. Já está caminhando a passos largos para a ingratidão que é inimiga da alma e morte dos
merecimentos (como a chamou São Basílio), raiz de todos os males e mãe de todos os vícios (con-
forme Santo Agostinho) e feio pecado que tira o devido agradecimento, dívida da honestidade
(Santo Tomás).

Quando me vem à lembrança o que aconteceu com Nosso Senhor Jesus Cristo, durante a
sua paixão e morte, verifico que a ingratidão continua crucificando muitos homens que passaram
pela terra fazendo o bem.

Há diversos tipos de ingratos. Uns negam os benefícios recebidos. Outros os dissimulam.
Uns se esquecem deles. Outros deles se lembram para mal pagá-los. Uns gritam em alta voz a sua
ingratidão. Outros a explicam com o seu silêncio. Uns se tornam ingratos no superlativo quando da
sua lembrança riscam a memória dos benefícios. Outros se fazem tão extremosamente desagradecidos
que, não satisfeitos com ficarem explicados pelo superlativo de ingratíssimos, deitam a barra muito
além da explicação humana. Estes dão a triste impressão de que procuram ser semelhantes àqueles
animais, que bebendo nos peitos das mães o leite com que se sustentam, lhes retribuem com coices
que as maltratam.

A coroa de espinhos ainda é vista coroando a cabeça de muitos homens como símbolo do
"esquisito" agradecimento de muita gente cuja incapacidade para a gratidão é notável, de muita
gente que, com incrível facilidade, transforma as mercês e obséquios, de que fora alvo, em combus-
tível da sua ingratidão.

Conhecemos alguns indivíduos que inscreveram seus maiores benfeitores na lista negra de
sua incordialidade. Com injúrias e com opróbrios é que respondem os favores acumulados que lhe
foram feitos.

A História registra diversos casos interessantes que nos revelam a ingratidão de Atenas,
manifestada para com os cidadãos que lhe prestaram os melhores, os mais relevantes e os mais
assinalados serviços, quando ali floresciam a maior cultura e a maior civilização da Antigüidade.
Dentre eles, distinguimos Sócrates, Milcíades e Temístocles.
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Ibsen é quem nos conta que o Dr. Stockman foi infamado e proscrito como inimigo do
povo exatamente por causa da sua inteireza e da sua retidão, dos repetidos atos de sua constante
caridade, do seu culto religioso do dever, de seu grande interesse pelo bem-estar dos seus
concidadãos.

Nos seus Comentários aos Feitos de Affonso Rey de Aragão, Enéas Sylvio nos conta que
Frederico Cezar costumava dizer que em poucos dos muitos que ajudara e levantara, achara agra-
decimento; e que os seus benefícios haviam transformado em traidores alguns amigos que pareci-
am leais.

Plínio é quem nos fala: Nos campos de Nárnia, há terras onde quanto mais chove, mais pó
se levanta. E comparava-as com aqueles que se tomam piores quanto mais benefícios recebem:
quibus cum benefeceris peioresfiunt. Neste mundo, há muitos corações áridos como as terras dos
campos da Nárnia.

Os Antigos dão notícia de algumas ervas agrestes que, passadas às hortas e cultivadas com
carinho pelo hortelão, perdem a sua aspereza e se tomam suaves e saborosas. Outras, pelo contrá-
rio, quando mais regadas e cultivadas com maior cuidado, ficam mais agrestes e mais áridas. De
alguns sabemos que, recebendo benefícios, perdem a sua dureza e se abrandam. Porém, há muitos
que, recebendo favores, ficam com raiva e se tornam inimigos do benfeitor. Com  o bem se fazem
maus. Com o benefício se tomam ingratos.

Já foi dito que a terra não produz cousa pior que o homem ingrato: ingrato homine nil
peius terra creat.

*

Centenas e centenas de cartas guardo no meu arquivo. Todas procedentes de pessoas agra-
decidas aos favores e benefícios que lhes fiz.

Ser-me-ia agradável trazê-las ao conhecimento do leitor. Mas, como este livro já vai fican-
do volumoso, limito-me a trasladar, para as páginas seguintes, algumas dezenas delas.

1

A VOZ DE APARECIDA DO NORTE

São Paulo, 20 de agosto de 1956
Exmo. Sr Deputado Estadual
Pe.Pedro Maciel Vidigal.
Saudações cordiais, em J. e M..

Dentre 4 Bispos-Auxiliares de S. Ema. Cardeal de São Paulo, sou o encarregado da constru-
ção da nova Basílica de Nossa Senhora Aparecida, cujas obras estão em pleno andamento.
Há dias, comunicou-me o Sr Cardeal que, após ter trocado idéias com V Revma., recebeu
carta sua informando ter estado com o Sr Presidente Juscelino, o qual se mostrou inclina-
do a doar a ferragem da torre. Disse ainda S. Ema. que V Revina. tem a intenção de ir ao
Rio, em setembro, para tratar do mesmo assunto com o Sr Presidente.
Peço o obséquio de informar com antecedência sobre a data dessa ida ao Rio e sobre a
audiência com o Sr. Presidente. O Sr. Cardeal acha bom a Comissão de Obras e eu irmos
juntos. Assim poderíamos levar os cálculos e detalhes da ferragem afim de se ter algo de
concreto em mãos.

VOZES DA GRATIDÃO

AÇÃO POLÍTICA

Aguardo, pois suas prezadas informações. Há urgência, porquanto tenho necessidade de
reunir os membros da Comissão.
Grato pela atenção, permaneço o de V Revma. hum. Servo,

a) Antônio Macedo, CMR, Bispo-Auxiliar

Aparecida, 10 de agosto de 1957
Exmo. Sr Deputado Estadual,
Pe. Pedro Maciel Vidigal.
Belo Horizonte, Minas.
Saudações, em Jesus e Maria.

Tenho o prazer de comunicar a %' Exa. que no próximo dia 12 de setembro, data aniversá-
ria do Sr. Presidente Juscelino Kubitschek, o mesmo estará aqui, em Aparecida, a convite
do Sr Cardeal Motta, para, assistir a uma Missa, às 10 horas, e para, em seguida, visitar
as obras da nova Torre-Brasília.
Tomo a liberdade de convidar V Revma. a vir também a Aparecida. Poderia vir de véspera
« hospedar-se no Convento dos Padres Redentoristas. O Sr Cardeal gostaria que V Revma.
estivesse presente, visto o seu grande interesse pela doação da ferragem da torre de que V.
Revma. é, em verdade, o patrono.
Contamos com uma resposta afirmativa e, antecipando os meus agradecimentos, subscre-
vo-me atenciosamente,

a) Antônio Macedo, Bispo-Auxiliar

Gabinete do Cardeal-Arcebispo de Aparecida,
22 de maio de 1967
Prezadíssimo Pe. Vidigal
DD. Deputado Federal.
In sinu Jesu!'

Com muito prazer recebi a sua estimada carta de 13 do corrente.
Providenciei logo, segundo o seu desejo, a reserva de hospedagem para V Exa. e Exma.
Esposa, por ocasião da entrega da Rosa de Ouro ao Santuário de Aparecida - 14 e 15 de
agosto próximo.
Sua presença aqui, nessa auspiciosa circunstância, é motivo de sincera alegria para mim;
que lhe serei sempre grato pela dádiva da 'Torre Brasília,' obtida do Governo Federal por
iniciativa sua, para a Basílica de Aparecida.
Meus parabéns pela sua feliz visita a Fátima no dia 1.0 de maio corrente, e agradecimen-
tos por se ter lembrado de mim em suas ora ções junto ao trono de Nossa Senhora. Pagarei
na mesma moeda.
Para terminar, um cordial abraço do seu conterrâneo e velho amigo:

a) Cardeal Motta.
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II

DO ARCEBISPO DE MARIANA

Mariana, 21 de dezembro de 1960
Meu caro Padre Pedro,
'Laudetur Jesus Christus.'

Estou lhe devendo uma carta de agradecimento. Só hoje me é dada esta satisfação.
Agradecimentos pelas suas atenciosas felicitações ao ensejo de meu jubileu sacerdotal. A
honrosa saudação que me fez de público o nosso Presidente da República, em João
Monlevade, devo-a à delicadeza do Pe. Pedro, que comunicou ao Dr. Juscelino o meu
jubileu sacerdotal.
O Sr. tem sido de uma dedicação a toda prova para com a nossa Arquidiocese, benefician-
do-a com hospitais, educandários, etc.
Entre todos estes benefícios avulta o Seminário-Menor Em favor dele já depositou em
minhas mãos quatro milhões de cruzeiros, e certamente haverá de conseguir muitos ou-
tros milhões para as nossas obras de grande interesse para a Igreja e para a Pátria.
O Pe. Pedro prometeu-me viajar comigo a fim de conseguirmos materiais de preço mais
módico para a construção do Seminário.
Vou seguir o seu alvitre: em vez de remendar o velho pardieiro, vou enfrentar a construção
de um novo Seminário, lá no antigamente chamado 'Campo Novo', um Seminário para
300 alunos, de linhas mnoderníssimas e funcional.
Interessante, que o nosso comum amigo, o Exmo. Cardeal Motta, quando de sua estada
aqui, em outubro passado, sugeriu-me a mesma coisa.
O Pe. Pedro irá figurar com seu simpático retrato no novo Seminário. Ante os seus enormes
benefícios, estabelecerei missas anuais in aeternum pela intenção do grande benfeitor
Desejando-lhe um belo Natal e um 1961 rico de paz e alegria, o abraça e abençoa o
amigo reconhecido.

a) Oscar, Arcebispo de Mariana.

*

Mariana, 15 de janeiro de 1959
Meu mui caro Amigo Pe. Pedro,
'Laudetur Jesus Christus!'

Recebi seu segundo, belo e 'confortante 'telegrama comunicando a melhor notícia do ano,
de que a qualquer momento ser-nos-á paga pelo Banco do Brasil a maravilhosa soma de
sete milhões, em prol do novo Seminário-Menor de Mariana. Que outra palavra tenho a
dizer-lhe senão esta: 'Deus lhe pague?'
Nosso virtuoso Clero está inteirado de seu empenho e lhe é muito agradecido em
Nosso Senhor.
Tenho a satisfação de comunicar-lhe que o engenheiro Dr Randolfo Trindade Filho virá
fazer o levantamento do terreno nestes próximos dias.
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O Clero está entusiasmado com a construção. Também nesta segunda Turma nossos Sa-
cerdotes rezarão pelo grande benfeitor colega.
Com profunda estima e gratidão lhe envio abraço e bênção.

a) Oscar, Arcebispo de Mariana.

*

Mariana, 23 de fevereiro de 1961
Mui caro Amigo Pe. Pedro,
'Laudetur Jesus Christus.'

Recebi sua bondosa carta de 14 do corrente mês juntamente com as bem esclarecidas
instruções sobre como habilitar-me para receber o importante auxilio de nove milhões de
cruzeiros destinado para o nosso Semninário-Menor, o qual o Amigo, por sua relevante
atuação, conseguiu fosse incluído no Orçamento da República.
Conservo no coração agradecido todo este valioso e valoroso empenho, pedindo a Deus
(ao Senhor dos Passos) lhe guie sempre as passadas e o cumule de suas bênçãos.
Graças a Deus, já recebi os sete milhões, tendo lhe feito comunicação por telegrama, e os
depositei logo no Banco.
Refleti bastante no modo como empreender a construção, chegando à conclusão de conflá-
la por administração à firma 'Sabino Ferreira', sediada em Belo Horizonte, uma vez que
pude bem certificar-me de sua idoneidade e técnica.
Não iniciei logo os trabalhos por depender de várias circunstâncias. O Dr. Randolfo Trin-
dade, que se comprometera afazer o levantamento topográfico, não o realizou, de sorte
que, há três dias, fui estar pessoalmente com o novo Diretor do DER, engenheiro José
Lafaiete, que me garantiu que, em breve, estará aqui um bom topógrafo. Tal se faz, de fato,
necessário, por depender de várias circunstâncias. O Dr Randoifo Trindade, que se com-
prometera afazer o levantamento topográfico, não o realizou, de sorte que, há três dias,
fui estar pessoalmente com o novo Diretor do DER, engenheiro José Lafaiete, que me
garantiu que, em breve, estará aqui um bom topógrafo. Tal se faz, de fato necessário,
porquanto o prédio irá assentar-se bem à margem da rodovia Belo Horizonte - Ponte
Nova, e eu desejo afastar um pouco mais a estrada já tocada.
Feito isto, ordenarei o início das obras, dependendo também um pouco de São Pedro, que
não há de tardar a fechar as torneiras do Céu, abertas desde outubro.
Espero que a partir de maio se poderá atacar a construção. Estou aguardando a 'planta'
do prédio para imediatamente remetê-la com os outros documentos ao Sr. Ministro da
Educação afim de que eu possa receber os nove milhões.
Guardo aqui para o querido Amigo seis cadeiras coloniais com almofadas. Precisam de
polimento e revestimento de veludo com a cor que mais for do seu agrado.
Parodiando Napoleão, apraz-me externar-lhe: 'Do alto desta colina duzentos anos con-
templam estas cadeiras para ofertá-las ao Pe. Pedro, benemérito exímio do Seminário de
Nossa Senhora da Boa Morte'!
Renovando-lhe meus agradecimentos e os da Arquidiocese, o abraço e o abençôo afetuo-
samente.
Servo e amigo

a) Dom Oscar, Arcebispo de Mariana.
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Mariana, 5 de dezembro de 1961
Meu caro Amigo Pe. Pedro.
'Laudetur Jesus Christus'.

Minha cordial visita agradecendo-lhe todas as suas atenções para comigo, todo o seu
interesse para com a nossa Arquidiocese.
Chegaram-me ontem seus três telegramas, anunciando-me tristemente o trabalho de
cubanização e moscovização na Terra de Santa Cruz!... E recomenda-me uma atitude
de alerta.
Pe. Pedro, desde dezembro do ano passado estou-me interessando por uma reunião do
Episcopado das Dioceses mineiras.
Só agora irei conseguir a sua realização: de 19 a 21 de fluente mês reunir-nos-emos os
Bispos das 23 Dioceses e da única Prelazia de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Publica-
remos, então, a nossa solene mensagem conjunta de alerta, de protesto e de orientação.
Conforta-me ter sido a Arquidiocese de Mariana que liderou essa magna assembléia
episcopal.
E o meu Ginásio Nossa Senhora das Brotas! Coitadinho!... Quem sabe se através da
nossa Associação Social de Educação Arquidiocesana (Asea) poderá o ginasiozinho auferir
algum benefício?
Muito agradecido pelo interesse que tem tido para com ele.

Pe. Pedro, sabendo que o prazo para entrada de pedidos para algumas subvenções termi-
na a 30 do corrente mês, tomo a liberdade de, confiado na sua incansável dedicação,
pedir o obséquio de encaminhar os seis requerimentos que anexo a esta.
Não sei se isto está bem certo. Se não estiver; o Sr., que é muito hábil e conhecedor profun-
do de tais assuntos, disporá como achar melhor.
A 12 de outubro do corrente ano ocorrerá o bicentenário do imortal pintor marianense
Manuel da Gosta Alaíde. (Foi batizado na Sé de Mariana a 18 de outubro de 1762; no
registro de batismo, como então, de costume, não se anotava o dia do nascimento.)
Ataíde é, sem dúvida, uma grande glória para a cultura mineira.
Quem sabe o Pe. Pedro poderá homenageá-lo na Câmara?
Quanto ao pedido de selo comemorativo de Ataíde, nem sei se vale a pena insistir; já que
ode Mariana ficou no 'tinteiro'.
Escrevi ao Dr Rodrigo neste sentido.
Espero ter a satisfação de vê-lo aqui, quando vier a Ouro Preto para pregar sermões na
próxima Semana Santa. Então me contará, por favor; como vão as coisas do Brasil das
quais o Sr esta bem informado.
Com os mais sinceros agradecimentos por suas inúmeras gentilezas, o abraço e abençôo
'permanenter in Domino.'

a) D. Oscar

*

Mariana, 19 de novembro de 1962
Meu Caro Amigo Pe. Pedro.
'Laudetur Jesus Christus.'

Estava para escrever-lhe afim de exprimir-lhe toda minha gratidão pelo carinho e inte-
resse que teve para comigo desde o dia em que o Senhor me permitiu aquele grave aciden-
te em Piranga. Depois, as confortadoras visitas no 'São Lucas' de Belo Horizonte, por
fim, sua agradável visita pessoal à nossa residência aqui em Mariana, a 1.0 deste.
Por tudo, muito e muito agradecimento.
Recebi, há pouco, seu gentil telegrama, agradecendo-me delicadamente o apoio que dei
prazeroso, firme e resoluto à sua candidatura.
Belo, próprio de um digno Sacerdote, é o sentimento expresso em seu telegrama, elevando
os olhos aos Céus e o coração a Deus e os louros de sua estupenda vitória à Igreja, com
este edificante remate: 'Padre acima de tudo, sendo Sacerdote na promoção do bem co-
mum, trabalhando no reino de Deus'!
Parabéns, Pe. Pedro! Sua brilhante vitória é o conseqüente fruto de seu prestigio pessoal:
acuidade intelectual, muita cultura, brilhantes trabalhos na Câmara, magníficos empre-
endimentos levados a efeito em tantas regiões mineiras.
Deus o proteja sempre, e o livre de todo mal. E prossiga sua benemerências, pois, cantou
alguém: 'O bem é uma subida que não cansa'.
Recebi carta de Mons. Grossi. Nosso querido amigo diz-me estar contentíssimo em Roma.
Comunica-me que sua Sagração Episcopal será em Presidente Bernardes, a 25 dejanei-
ro; Sagrante, o Sr. Núncio Apostólico D. Armando Lomnbardi e, consagrantes, D. Oscar e
D. José d'Angelo.
Esta foi a data aprazada pelo Sr. Núncio. Diz, entretanto, que caso haja uma disposição
em contrário, a Sagração será dia 10 de fevereiro.
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Abraços e bênçãos do amigo de sempre

a) D. Oscar.

*

Mariana, 19 de março de 1962
Meu caro Pe. Pedro,
'Laudetur Jesus Christus'.

Aceite minha afetuosa visita com os melhores votos. Tenho em mãos sua bondosa carta de
12 de fevereiro, que muito agradeço. Sei que o Amigo trabalha com denodo, e até com
sacrifício, em prol de tantos benefícios espirituais, morais, cívicos e materiais, cumprindo
assim, nobremente, patrioticamente, seu alto mandato de Deputado Federal.
O Sr. me diz, em sua carta, que os comunistas o espreitam e que talvez nos cheguem,
algum dia, notícias desagradáveis contra sua digna pessoa.
Que Deus o defenda e livre de quaisquer dessas diabólicas maquinações. Daqui acompa-
nho os seus passos 'ad altare Dei, ad pedes Immaculatae'.
Mui delicadamente, o Sr. me fala se é possível conceder licença ao Pe. Hermenegildo para
candidatar-se à Prefeitura de Piranga. O mesmo pedido me endereçou o Giro Maciel. De
antemão, sem ter ouvido o Pe. Hermenegildo, posso garantir que ele não o aceitaria,
embora reconhecido pela confiança que nele se deposita, bem como para evitar algum
mal ou promover muito bem.
Gratíssimo, Pe. Pedro, pelo envio dos Estatutos modelo para uma fundação educacional.
Já os levei à minha terra, onde estou encaminhando a sua organização.
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O Mensageiro do S. Coração publicou a eleição de Mons. Grossi, Vigário de Presidente
Bernardes, em São Paulo. (Se fosse Presidente Calambau, não haveria tal confusão.) Este
ano, isto é: em 1963, não haverá retiro.
Adeus, Pe. Pedro. Com todo afeto o abraço e abençôo no Senhor

a) Dom Oscar, Arcebispo de Mariana.

*

Mariana, 3 de maio de 1963
Meu caro Amigo Pe. Pedro,
'Ave Cmx, spes unica!'

Sou-lhe sempre agradecido por seu interesse tantas vezes demonstrando para nossa que-
rida Arquidiocese e especialmente o Seminário.
Tenho arquivado todas as suas cartas neste sentido, tão úteis e valiosas para a nossa
História.
Nossos Seminários vão muito bem, graças a Deus, orientados pelo autêntico Concílio
Vaticano II.
Estamos já construindo o novo prédio do Seminário Menor
Por tudo, tudo, meu Pe. Pedro, o voto de Deus lhe pague.
Com profunda estima e gratidão o abraço e abençôo no Senhor

a) D. Oscar, Arcebispo de Mariana.

*
De regresso a Mariana, encontrei aqui seu boníssimo telegrama, convidando-me para
repousar no Hospital de Nova Era, excelente nosocômio que seu ardor patriótico e huma-
no erigiu na cidade.
Recebi igual convite do digno Provedor
Quanto me comove tanta bondade e caridade para comigo! Não tenho palavras para
exprimir-lhe a abundância de minha gratidão pelo interesse, pelo carinho, pela dedica-
ção com que me envolveu durante estes quase nove meses de minha enfermidade. 'Confero
haec omnia in corde meo'. Deus lhe pague, muito, Pe. Pedro.
Deus lhe pague, fazendo-o feliz como até hoje tem sido, e o livre de todo o mal e o conser-
ve por dilatados anos para o bem da Igreja, honra da Pátria e alegria de tantos que ex
uno corde o estimam, entre os quais 'este pobre marquês'.
Fui apresentar-me ao médico que me fez a 2.'operação, e, examinadas as novas radiogra-
fias, ele achou progressivo meu restabelecimento. Apenas por segurança é que devo andar
ainda um mês de muletas, porquanto não sinto mais nada.
Talvez daqui a um mês esteja eu no Rio, onde, a convite do Cardeal Câmara, devo prestar
minha modesta colaboração em estudos canônicos pré-conciliares.
Graças a Deus, os Cardeais e alguns Bispos, designados pela CNBB em abril do ano
passado, publicaram agora, em nome do Episcopado, um documento reclamando a ne-
cessidade da reforma agrária. Espero conhecer hoje o texto.
Muito grato pela remessa do Estatuto do Trabalhador Rural.
De vez em quando vá me dando, por obséquio, notícias dos acontecimentos políticos que
tanto me interessam.
Com profunda amizade e gratidão o abraço e abençôo.

a) Oscar, Arcebispo de Mariana.

Mariana, 6 de junho de 1967
Prezado amigo Pe. Pedro.
'Laudetur Jesus Christus'.

Minha visita muito cordial. Extensiva a D. Ruth.
Recebi sua estimada carta, de Lisboa, e agora seu discurso na Câmara, saudando os
Príncipes Akihito e Michiko, acompanhado de gentil cartão. Muito agradecido.
Li com vivo prazer seu discurso: literário, à Vieira, erudito, poético, científico, histórico.
E que mais?
São belos os pensamentos sobre a verdadeira nobreza!
Vou guardá-los com carinho, certo de poder aproveitar muitos ensinamentos e conceitos
neles contidos.
Vamos em paz aqui em Mariana. Nossos dois Seminários seguem tranqüilos o seu destino,
com bons formadores de eclesiásticos e leigos.
Estou lançando os alicerces do Seminário Menor, um prédio modesto, mas dotado de
técnica moderna.
Confio na Divina Providência para levar a efeito tal empreendimento. Confio nos bons
amigos, no Pe. Pedro em conseguir uma verba federal para o Seminário Menor 'Nossa
Senhora da Assunção'. E tão certo estou que, desde já, muito lhe agradeço.
Que Deus o abençoe e proteja sempre. Abraços peramanter 'in Domino'.

a) Oscar, Arc. Mariana.

Mariana, 16 de março de 1968
Meu caro amigo Pe. Vidigal.
'Laudetur Jesus Christus.'

Ao estimado e dedicado amigo e à bondosa D. Ruth, a minha visita amiga com votos de
saúde e paz.
Recebi sua prezada carta, que me deu muito prazer
Muito lhe agradeço e à D. Ruth a gentileza da oferta de sua residência em Brasília. Quan-
do aífor, não procurarei o hotel, mas a vivenda dos caros amigos.
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Mariana, 18 de novembro de 1967
Meu caro amigo Pe. Pedro.
'Laudetur Jesus Christus.'
Minha cordial visita com votos de saúde e paz.

Tenho recebido suas atenciosas comunicações e orientações relativas às verbas federais
destinadas ao nosso Seminário Menor
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Também eu tenho a satisfação de oferecer-lhe nossa residência, e aqui os aguardo para a
Semana Santa.
E para mim prazer mostrar aos amigo nosso Seminário Menor em construção, pois a
Arquidiocese e eu lhe somos vivamente agradecidos pelo empenho e eficiente colabora-
ção que tem emprestado a este empreendimento. Espero, com a graça de Deus, inaugurar
nosso Seminário 'Nossa Senhora da Assunção 'no dia 15 de agosto do próximo ano.
Até breve. E com toda estima lhe envio e à D. Ruth minha bênção no Senhor.

a) Dom Oscar

*

Mariana, 6de junho de 1970
Meus caros e distintos amigos
Pe. Vidigal e D. Ruth,

A bondade e gentileza que tiveram para comigo, nas duas semanas que aí passei em sua
aprazível vivenda, cercado de tantas atenções e carinho, me faz devedor de infindo reco-
nhecimento.
Deus lhes pague, bondosos amigos, fazendo-os sempre felizes numa longa existência.
Que belo e edificante testemunho de fé pude, mais uma vez, verificar! O Pe. Vidigal aju-
dando, diariamente, à minha Missa e comungando, diariamente, com D. Ruth. Os esposos
rezando todos os dias o Terço de Nossa Senhora!
Piedade eucarística e mariana, penhor de felicidade, senti-a bem nutrida em seus corações!
Quanto os felicito! 'Prosit! Prosit!'
Não os esquecerei jamais em minhas orações e lhes peço que também rezem por mim.
Com renovados agradecimentos os abençôo peramanter in 'Christo Jesu'.

a) D. Oscar

Mariana, 6 de outubro de 1970
Meu querido Amigo Pe. Pedro.
'Laus Christo Virginique Matri.'

Estou lhe devendo um monte de agradecimentos que, hoje, faço 'por atacado'. Ausente
que estive, muitas vezes, em visitas pastorais, que irão ocupar-me até vésperas de Natal.
Antes de tudo, um grande abraço com votos de saúde e paz.
Sou-lhe grato pelas informações relativas ao auxílio que o querido Amigo destinou para os
Cursos Polivalentes de Licenciatura, de Mariana. Não só 'informações', mas medidas leva-
das a bom tênno. Nosso Cônego José Geraldo, agora nomeado Ecônomo de nossos Cursos
de Filosofia, já entrou em entendimento com o Magnífico Reitor da UCMG e, no dia 12 do
corrente, irá receber dele o referido auxílio, tão urgente, para pagamento de muitas dívidas.
Escrevi no nosso 'O Arquidiocesano' 18 artigos sobre a autoridade papal, e tenho já
muitos outros preparados, defendendo a autoridade dos pais, dos governos legitimamente
constituídos.
Que admirável a atuação do Presidente Médici! Seus discursos primorosos pela elegân-
cia da forma e pelo conteúdo, as medidas que tem tomado pela promoção dos trabalhado-
res, pelo desenvolvimento de nossa Pátria, fazem-no cada vez mais estimado e admirado.
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Há tempos, o Dr. Geraldo Freire me escreveu, pedindo-me ajudasse o governo com mi-
nhas sugestões. Como não compreender; pois, a boa vontade do governo? Pois lhas enviei
com gosto, e dele recebi um telegrama de agradecimento.
Sou-lhe grato, Pe. Pedro, pela vitória do novo nome que atribui ao nosso Seminário Me-
nor; 'Nossa Senhora da Assunção', graças ao prestígio e solicitude do Amigo certo. Seu
telegrama sobre o assunto alegrou-me sobremaneira.
O Sr tem direito a descanso, mas que pena não poder vê-lo brilhando na Câmara com
seus trabalhos ricos de civismo, de Fé! Gostei imenso do discurso em homenagem ao
Cardeal Motta. E que magnífico o que fez sobre Voltaire!.
Minha respeitosa visita à Exma. e bondosa Sra. D. Ruth.
E com a amizade e o agradecimento de sempre, minha afetuosa bênção.

a) D. Oscar

Do auxílio de Cr$ 100.000,00, incluído no Orçamento da República de 1969, por motivo
da minha Emenda n. 2.084 que foi aprovada, o Ministério da Educação e Cultura descon-
tou 25%, de acordo com o Plano de Contenção que ele aplicou às verbas destinadas para
todas as Universidades Católicas.
Assim sendo, o Magnífico Reitor da Universidade Católica de Minas Gerais entregou aos
Cursos de Licenciatura Polivalente de Mariana Cr$ 75.000,00 conforme o texto seguinte:

RECIBO

Cr$ 75.000,00.

Recebemos da Universidade Católica de Minas Gerais a importância de setenta e cinco
mil cruzeiros correspondente ao valor recebido pela mesma do Ministério da Educação e
Cultura referente à verba consignada no Orçamento da União para o exercício de 1969 e
destinada aos Cursos de Licenciatura Polivalente de Mariana.
Belo Horizonte, 15 de outubro de 1970

a) Côn. José Geraldo Vidigal de Carvalho -
Ecônomo.

III

DA DIOCESE DE ITABIRA

Itabira, 17 de junho de 1968.
FIDE-] 12-68
Senhor Deputado Pedro Maciel Vidigal

Visando proporcionar meios de estudo a numeroso contingente de jovens que, anualmen-
te, iniciam o ciclo médio, a gente itabirana, num esforço conjunto, organizou a Fundação
Itabirana Difusora do Ensino (DIDE), entidade mantenedora do Colégio Comercial
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Itabirano e que, a partir deste ano, promoveu a instalação, nesta cidade, em convênio com
a Universidade Católica de Minas Gerais, de uma Faculdade de Filosofia, com Cursos de
Licenciatura Polivalente em Estudos Sociais, Ciências e Letras.
Com o propósito de melhor atender às exigências de desenvolvimento da região, elaboramos o
planejamento que temos o prazer de encaminhar, anexo, à ilustre apreciação de V Exa.
A Fundação objetiva, dentro de seu plano, três setores fundamentais, que respondem, com
certeza, às necessidades regionais: Setor de Formação de Professores para o 1.0 e 2.°
ciclos e para as Escolas de Nível Técnico; Setor de Aprendizado Técnico, para nível mé-
dio, e um Setor de Pesquisa, que abrange as áreas sócio-econômicas e geo educacionais.
Ocorre-nos, no momento em que apresentamos a V Exa. o Plano Integrado da FIDE,
solicitar-lhe a gentileza de estudar a viabilidade de incluir-nos, dentro dos planos promo-
cionais de seu programa de trabalho, possibilitando uma ajuda financeira para a efetivação
das metas, que a FIDE se propõe executar
Certos da acolhida à nossa solicitação, valemo-nos do ensejo para transmitir a V Exa.,
com elevado apreço, nossos protestos da mais alta estima e consideração.

a) Dom Marcos Antônio Noronha - Presidente

*

Itabira, 3 de setembro de 1968
FIDE-1 65-68
Senhor Deputado Pedro Maciel Vidigal.

Com grande satisfação lemos e agradecemos o telegrama encaminhado por V Exa., em
31 de agosto passado, e servimo-nos do ensejo para atendê-lo.
Enviamos, anexo, atestado fornecido pelo Magnífico Reitor da Universidade Católica de
Minas Gerais, declarando que os Cursos de Licenciatura Polivalente, em funcionamento,
em nossa cidade, são da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santa Maria, da mes-
ma Universidade, e certidão do registro, no Cartório de Sociedades Civis e Pessoas Jurí-
dicas, desta comarca, do convênio firmado para tal fim, entre nossa entidade e a Socieda-
de Mineira de Cultura.
Renovamos a V Exa., com elevado apreço, os protestos de nossa mais alta estima e consi-
deração.

a) Dom Marcos Antônio Noronha - Presidente

*

Itabira, 4 de setembro de 1968
Caríssimo Deputado Pedro Vidigal,
Desejo todas as felicidades para o Senhor e D. Ruth.

Obrigado por sua bondade. A notícia de seu empenho foi uma alegria imensa na Faculda-
de, pois estamos em grandes apertos.
Estou saindo para Teófilo Otoni e não quero protelar a remessa dos documentos. E só um
bilhete, pois.
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Vou lendo, com muito agrado, o belo discurso que cultua a memória do nosso querido Dr.
Mateus.
Um grande abraço para o Sr. e D. Ruth.
Muito amigo, o

Marcos Antônio Noronha.

*

Itabira, 4 de outubro de 1968
FIDE-1 73-68
Senhor Deputado Pedro Vidigal,

Temos o prazer de comunicar a V Exa. o recebimento de seu auspicioso telegrama, do dia
26 de setembro de 1968, pelo qual fomos informados da aprovação da emenda de Vossa
Excelência, concedendo um auxílio de 100 mil cruzeiros aos Cursos de Licenciatura
Polivalente de Itabira.
Somos imensamente gratos a V Exa. pelo interesse e pelo esforço que dedica em prol de
nossa Fundação Itabirana Difusora do Ensino e esteja certo que a notícia desta dotação
trouxe grande garantia para os Cursos de Licenciatura Polivalente, que sazonam frutos
admiráveis.
V Exa. sabe como se torna imprescindível que a Região possua mestres capacitados que,
além da perspectiva da instrução, busquem formar homens integrados na Área e que
saibam promover o desenvolvimento de suas comunidades.
Nós acreditamos que o trabalho que a Fundação vem realizando seja do mais alto significa-
do, pela seriedade de sua obra e pelo realismo que seus administradores lhe imprimem.
E por isso que temos a presunção de garantir a V Exa. que este seu empenho será suma-
mente acolhido e a sua obra de legislador frutificada,
Recebemos sua homenagem como uma presença afetiva nesta comunidade e agradece-
mos sinceramente o trabalho que desempenha em favor desta Diocese.
Sensibilizados com seu gesto atencioso, queremos assegurar a Vossa Excelência que a
FIDE guardará seu nome como um dos seus maiores benfeitores.
Apresentando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, enviamos nosso
cordial e nosso sincero reconhecimento.

a) Dom Marcos Antônio Noronha - Presidente.

*

O telegrama, a que D. Marcos fez menção na sua carta, do dia 4 de outubro de 1968, estava
assim redigido:

Dom Marcos Noronha
Itabira - MG

Prazer comunicar Vossência que foi aprovada minha Emenda concedendo auxílio cem
mil cruzeiros novos aos seus Cursos de Licenciamento Polivalente pt Foi o máximo que
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consegui à vista pequena dotação destinada atender dezenas de Faculdades espalhadas
pelo Brasil inteiro pt Desculpe-me a modéstia da pequena contribuição com que homena-
geio seu benemérito fecundo apostolado pt Votos sentido Magnifico Reitor da Universida-
de Católica vg cumprindo a lei vg pague a Vossência o que ele receber pt Sua bênção pt
Deputado Vidigal.

AÇÃO POLÍTICA

Sem mais, grato por ter sido lembrado, rogo ao Senhor aceitar mais ainda minha gratidão
pelas atenções e benefícios dispensados à Casa de Retiros, que pude entregar aos Superi-
ores em pleno funcionamento. Agora estou às voltas com o aumento de nosso Seminário
Maior, em Juiz de Fora: 6 milhões!
Servo humilde e gratíssimo,

a) Pe. José Gonçalves - C.SS.R.

Do Deputado Guilhermino de Oliveira, Presidente da Comissão de Orçamento da Câmara
dos Deputados, o Sr. Bispo Dom Marcos recebeu o seguinte telegrama, passado no dia 26 de setem-
brode 1968:

Dom Marcos Noronha
Itabira - MG

Prazer comunicar Vossência que Comissão Orçamento Câmara Deputados que tenho honra
presidir aprovou emenda de autoria Deputado Pedro Vidigal destinando verba cem mil
cruzeiros novos Faculdade Filosofia Santa Maria para Cursos de Licenciatura nessa Ci-
dade pt Saudações pt Guilhermino Oliveira.

*

De Itabira, me não chegou qualquer comunicação relativa ao recebimento do auxílio des-
tinado, por mim, para os Cursos de Licenciatura Polivalente ali existentes.

Acredito que o Magnífico Reitor da Universidade Católica de Minas Gerais já cumpriu o
seu dever, como aconteceu com os Cursos de Licenciatura Polivalente, de Mariana.

A gratidão é demasiado maravilhosa para que possam senti-Ia todos os homens. E mais
rara que os diamantes e vale muito mais que eles.

IV

DE ARCEBISPOS E BISPOS

Rio, 4 de fevereiro de 1958
Revmo. Pe. Pedro Vidigal,
Cumprimentos.

Só hoje, 4 de fevereiro, chegou-me às mãos sua carta de 611158, após muitas vicissitudes
que não lhe interessaria narrar Desculpe, assim, o atraso involuntário da resposta.
A propósito de meu fraco apoio, digo-lhe que pode contar com o meu voto, se acontecer
o que almejo, isto é, que vá votar em Minas. Em todo caso, recomendarei sua candida-
tura, como já fiz na eleição anterior, aos jovens votantes de nossa Congregação. Natu-
ralmente, como o Senhor sabe, só posso fazer esse trabalho sem ostentação, em caráter
privado.
Porém, dado o prestígio que o Senhor alcançou na Assembléia em vista as obras que
realizou, não duvido de que estará eleito para a Câmara.
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Rio, 9 de outubro de 1962
Revmo. e prezado Sr. Deputado Pe. Vidigal,

Só hoje, dias após o pleito, aqui chegou à minha residência, que é o Seminário
Arquidiocesano, seu telegrama endereçado ao Palácio S. Joaquim!...
Como expliquei ao senhor em carta escrita ao deixar o provincialado, cessara toda minha
jurisdição sobre os meus confrades, não sendo mais permitido dirigir-me aos mesmos
com recomendações ou diretrizes, a não ser em caráter individual. Mas o meu sucessor,
Pe. Penido, ficou a par de tudo que o senhor fizera por nossa obra de 'Correia de Almeida'.
Também não duvido de que minhas recomendações, já anteriormente feitas, tenham indu-
zido muitos a apoiar o senhor
Desejando-lhe os melhores resultados, do que estou certo, subscrevo-me obrigadíssimo servo.

a) D. José Gonçalves
Bispo-Auxiliar do Rio.

Leopoldina, 24 de novembro de 1953
Exmo. e Revmo. Sr Pe. Pedro Vidigal.
L.J.C. etM.!
Respeitosos cumprimentos e minha visita.

Tenho o prazer de enviar-lhe os documentos que de mim dependiam para o trabalho que V
Revma. vem fazendo em benefício da Diocese de Leopoldina.
É para mim muito agradável valer-me desta oportunidade para externar a V Revma. toda
a nossa gratidão pelo muito de dedicação e interesse que tem demonstrado pela pessoa de
nosso querido Bispo-Diocesano, D. Delfim, e por sua Diocese.
V. Revma. ocupa a linha dos grandes benfeitores da Diocese, aliviando o Exmo. Sr. Bispo
dos grandes compromissos assumidos aqui para difundir o reinado de Cristo.
Atenciosamente sou o menor servo em Cristo

a) Mons. Guilherme.

*
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No dia 1° de fevereiro de 1954, o Leopoldinense, jornal da Diocesse de Leopoldina, publi-
cou, em sua primeira página:

BENFEITORES DA DIOCESE

Desde sua posse no governo de nosso Estado, vem o Governador Juscelino Kubitschek
manifestando seu decidido apoio às iniciativas da nossa Diocese. Por diversas vezes o
ilustre homem público, cujo nome se projetou aplaudidamente no cenário nacional, am-
parou realizações levadas a efeito pelo Sr. Bispo Diocesano.
Ainda agora, o Sr Governador; atendendo apelo apresentado pelo grande amigo da
Diocese, que é o Sr Pedro Maciel Vidigal, concedeu à nossa Diocese o auxílio especial de
Cr$ 100.000,00.
Com essa decisão, o Sr. Governador vai permitir à Diocese a ultimação de providências
de há muito reclamados pelo progresso desta parte da Igreja.
Mui justo, por isso, é o testamento de reconhecimento de todos nós, diocesanos
leopoldinenses, ao eminente administrador; que é o Governador Juscelino Kubitschek.
Nossos agradecimentos se estendem também ao Sr. Pe. Pedro Vidigal, que ora levanta em
Nova Era os edifícios de uma obra assistencial das maiores do Estado e que, apesar disso,
não deixa de trabalhar em prol de nossas obras diocesanas.

Juiz de Fora, 7 de janeiro de 1963
Prezado Pe. Vidigal,
L.J.C.!

Tenho em mãos sua bondosa carta do dia 26 do mês passado. Muito lhe agradeço a dedi-
cação e a amizade que empregou no sentido de retirar a verba destinada, em 1962, ao
nosso Seminário.
Não fosse sua providência, talvez se tornasse irrecuperável essa verba.
O Banco Mercantil não me acusou ainda a chegada da importância. Acredito que não
tardará.
Desejo-lhe um novo ano cheio de graças de Deus e de disposição suficiente para as lutas,
que mantém na Câmara, para que o Brasil não seja entregue ao comunismo. Nesta luta
conte sempre com minhas orações e com minhas simpatia e solidariedade.
Renovando meus sinceros agradecimentos, tenho o prazer de dizer-me seu
humilde servo em Cristo,

a) Geraldo M.M. Penido
Arcebispo Metropolitano.

*
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Diocese de Leopoldina, 9 de maio de 1963
Caro Pe. Vidigal,

Recebi sua carta. Agradeço-lhe o interesse demostrado pelo caso dos ameaçados pela Rio
- Bahia.
Também penso como o senhor; sobre a questão dos sindicatos rurais. Já estou com dois
em formação muito adiantada e com outros já iniciados.
Que 'Babel' é o nosso País atualmente! Não sei qual a sua opinião a respeito, mas acho
que esse governo que aí esta é uma ameaça à integridade nacional.

a) D. Geraldo Reis

Diocese de Leopoldina, 14 de setembro de 1963
Caro Pe. Vidigal,

Recebi os seus discursos. Li-os com atenção.
Ambos oportuníssimos: um, uma advertência franca ao seu Partido; o outro, uma adver-
tência firme à Nação.
Louvo a atitude destemida que tem demonstrado diante desse verdadeiro caos a que um
desgoverno criminoso vai levando o País.
Parto para Roma no dia 27.
Reze por mim.

a) D. Geraldo Reis.
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Pouso Alegre, 25 de março de 1963
Prezado Pe. Vidigal,
L.J.C.

O precioso álbum que me enviou é mais uma das muitas gentilezas de sua amizade. Devo-
lhe mil agradecimentos por tudo. Elas me significam o que muito prezo, sua velha amiza-
de, a que procuro corresponder; embora mui silenciosamente, mas com sinceridade, nas
preces e no interesse quase cotidianos pela sua felicidade.
Desejo dizer-lhe que além da alegria sobrenatural de consagrar um bispo, tive uma ale-
gria imensa de fazê-lo em sua terra natal, uma festa de que foi o fidalgo anfitrião, poden-
do assim saborear as horas gostosas do seu convívio e do de sua família. Voltei de Calambau
bem impressionado com tudo que vi e ouvi, bendizendo a Deus por tudo que D. José
Grossi realizou na Paróquia e o Pe. Vidigal vem realizando na região que representa tão
dignamente na Câmara dos Deputados.
Pode estar certo desta minha admiração e dos votos que faço a Deus para que lhe assis-
tam suas divinas graças em tormentosa hora que todos nós vivemos, especialmente que o
senhor vive, como sacerdote e deputado, sempre corajoso na defesa dos princípios cris-
tãos e democráticos.
Continuo a olhar com apreensão a situação nacional.
Não sei para onde nos quer levar este governo que se acerca de homens da esquerda e
que, dia a dia, se mostra com menos autoridade e independências dando-nos a impressão
de que é um homem manejado, que não governa, que não tem boca própria, incapaz de
impor silêncio a estudantes e ordem aos sindicatos.
E agora parece acovardar-se diante da sanha daqueles que ele convidou para os altos
postos ou para a intimidade de sua casa ou a quem confiou responsabilidades. Receio que
o Congresso se acovarde também, ouvindo-se apenas as vozes que pregam no deserto. Sei
que a sua ressoará sempre, independente, altiva, vigorosa. Deus o sustente, meu caro Pe.
Vidigal, nesta hora difícil da vida nacional.
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Orgulho-me de tê-lo por amigo e por velho mestre e congratulo-me com o clero marianense
por tê-lo como representante lídimo das tradições políticas de nossa terra e expoente de
sua cultura e de suas virtudes cívicas.
Valho-me da oportunidade para sugerir-lhe um pronunciamento a favor de nossos lavra-
dores, exigindo do governo providências imediatas e urgentes para garantir um preço
justo para o milho, de que há neste ano superprodução. O Governo de São Paulo já tomou
tais providências, ajudado pelo Ministério da Agricultura. Aqui nossos lavradores ficarão
à mercê dos açambarcadores, desestimulados ao trabalho da terra.
Quando vejo o descaso do Govêrno pelos problemas do campo, chego a sentir revolta
íntima, ouvindo falar em reforma agrária. Não posso compreender um projeto que visa
dar terra ao homem, antes de se dar a este homem condições para trabalhar na terra.
Participei da Semana Rural promovida pelo Secretariado Regional da CNBB em Belo
Horizonte e ouvi, pasmado, o representante do Ministério da Agricultura em Minas rela-
tar as deficiências deste Ministério na assistência ao lavrador mineiro. Isto deve ser no
Brasil inteiro. E este governo, que ainda não tomou qualquer medida séria para amparar
o lavrador; fala em distribuir terras, em desapropriações por interesse social, em modifi-
car a Constituição, atentando contra o direito de propriedade etc., esquecendo-se das
lições da história da libertação dos escravos feita sem uma preparação suficiente.
Desculpe-me a digressão, Pe. Pedro. Minha carta é, antes, de um grande agradecimento
pelas suas delicadezas em Calambau, pelo mimoso presente do álbum e pela sua preciosa
amizade.
Receba um abraço amigo.
Seu em Jesus Cristo,

Que Nossa Senhora continue abençoando V Exa., meu caro amigo. Minhas orações e
bênçãos o acompanham e as de toda a Arquidiocese.
Aqui fico, seu servo em Nosso Senhor;

a) Geraldo de Proença Sigaud —5. VD.
Arcebispo de Diamantina.

São Paulo, 6 de setembro de 1963
Meu caro Pe. Vidigal.

Diante da atrevida iniciativa do governo federal, de convidar o carrasco da Iugoslávia
para visitar o Brasil, condecorando-o, resolvi exprimir o meu protesto e o de toda a
Arquidiocese de Diamantina de uma maneira inequívoca. Para este fim publiquei um edi-
tal, cuja cópia lhe estou remetendo junto desta, vários exemplares.
% Exa. saberá usá-lo, e dar maior repercussão, como o caso exige. Talvez diante disso
outros Senhores Bispos e muitos párocos de outras Dioceses tomem medidas semelhantes.
Aí vão o meu abraço e a minha bênção.
Seu em Nosso Senhor;

a) Geraldo de Proença Sigaud
Arcebispo de Diamantina.

Es

rri

a) José d 'Ângelo Neto
Arcebispo de Pouso Alegre

Diamantina, 12 de maio de 1963
Caro amigo Pe. Vidigal.

Um grande abraço por sua intervenção na Câmara acêrca da Mensagem da Comissão
Central da CNBB e a referência à minha Circular. Meus parabéns pelo seu destemor em
defender os mais sagrados direitos da pessoa humana, contra as investidas dos modernos
energúmenos vermelhos.
Para seu arquivo lhe estou mandando um exemplar da Circular; que já é de seu conheci-
mento através dos jornais.
Agora lhe mando o texto de uma nova Circular; redigida por mim e D. Mayer; sobre a
reforma da Constituição e outras cousas em que a Mensagem tocou. V Exa. o recebe de
primeira mão e está autorizado a usá-lo. A 'Estrela Polar' do dia 19 publicará o texto,
mas ele já épúblico desde o dia 9. Somente hoje o posso mandar; pois somente hoje recebi
os exemplares destinados à imprensa.
Amanhã sigo para Belo Horizonte, de onde irei a Mariana falar com D. Oscar sobre uma
ação mais ampla do episcopado mineiro. Não estou passando bem de saúde, mas tenho de
fazer sacrifício, porque a cousa é urgente. Por carta e de longe, dificilmente se trata e se
resolve uma cousa destas. Nestas horas, Belo Horizonte falha miserávelmente.
Meus parabéns pela cama-de-gato bem mineira que sua bancada passou na cúpula do
PSD quanto à Reforma da Constituição.

VOZES DA GRATIDÃO

Luz, 14 de setembro de 1963
Exmo. e Revmo. Sr. Deputado Pe. Pedro Vidigal,
'Laudetur Jesus Christus!'

Após haver agradecido a V Revma., por telegrama enviado a Nova Era, aquele valioso
cheque de Cr$ 50.000,00 para ajudar-nos na construção do Seminário, permita-me
externar; mais uma vez, ao nobre Deputado e amigo, o mais vivo reconhecimento pela
maneira generosa e cativante com que atendeu ao nosso pedido.
O referido cheque n. 637.865 entregamo-lo ao gerente do Banco Minas Gerais para o
necessário redesconto contra o Banco Itaú S.A., de Belo Horizonte.
Deus lhe pague por nós, abençoando os seus trabalhos na grande missão que lhe confiou.
Acabo de ler aquele seu genial discurso de 21 de agosto p. passado, no Congresso Naci-
onal. Parabéns!
Servo grato e amigo, em Nosso Senhor;

a) Belchior Neto
Bispo-Adm. Apost. de Luz.

*

Ipanema, 12 de setembro de 1961
Meu caro Pe. Vidigal,

Só agora e do interior; onde me acho em visita pastoral, é que respondo e agradeço a
comunicação de que é candidato a deputado novamente.
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V Revma. está fazendo jus à reeleição e certamente será reeleito. Precisamos de gente
corajosa e que faça o bem. Meus parabéns desde já!
Preciso muito do senhor Não fui a Brasília, como pretendia. Aguardo sempre suas suges-
tões e auxílios. Preciso demais!
Abraços do servo em Cristo,

a) José Eugênio Corrêa
Bispo de Caratinga.

Carta do Sr. Bispo Dom José Maria Pires
ao Exmo. Sr. Arcebispo Dom Oscar de Oliveira:

Excelência Reverendíssima

Agradeço muito penhorado a V Exa. Revma. a carta de 15 de maio. Encontrei-a aqui na
semana passada quando voltei do exterior nordeste do Estado onde estive um mês em
visita pastoral.
Em atenção à carta de VExa. Revma., nossa Cúria vai passar imediatamente provisão de
uso de ordens em favor do Revmo. Pe. Pedro Vidigal afim de que suas freqüentes visitas a
Itambacuri onde ele vem desenvolvendo um belo trabalho de assistência social...

O Monsenhor Rocha, a única coisa que possui é ser grato e com ele esta o Patronato, que
tudo deve ao maior de seus benfeitores, que é por justiça o Deputado Pe. Pedro Vidigal.
Todos já sabem por quem trabalhei; a todos tenho pedido com instância me atender desta vez.

*

Da carta de 10 de outubro de 1963,

Lá esta o prédio fincado no chão, em cimento armado, e que, na opinião de vários enge-
nheiros e arquitetos que ali vão ver a obra, ficam pasmos onde arranjei os meios, calcu-
lando eles, em mais de 50 milhões o seu custo.
A minha resposta a todos é o auxilio de colega meu, é a cooperação do maior dos Deputa-
dos de Minas - Pe. Pedro Vidigal - que precisava se inventar pelo menos meia dúzia para
segurar esta canoa que se despenhou pela correnteza abaixo.
Pobre Tito - se ele leu ou alguém traduziu para ele o seu belíssimo discurso, garanto-lhe
que a ele faltou até a vontade de pescar lambari.
Por aqui o comentário é o seu discurso - todo mundo quer lê-lo. Eu o li na Igreja, na
estação da missa.
Os exemplares que vieram não chegaram para as encomendas. E o seu prestígio subiu de
uma maneira assustadora. Eu, de lado, fico só gozando os comentários.

Da carta de 1° de julho de 1961:

Sou sempre o mesmo, o seu amigo, que tanto lhe deve. Basta ver o nosso Patronato para
constatar o muito que fez para esta obra de assistência ao menor abandonado e a prova é que,
até hoje e todos os dias, os 118 meninos aqui recolhidos recitam o terço por sua intenção.

a) Monsenhor Rocha.

VI

DE ITAMBACURI

A Rainha dos Anjos , órgão oficial da Paróquia de Itambacuri, em seus números 151-152
e 153, de abril, maio e junho de 1961, referiu-se à minha boa ação política naquele município
situado nos vales do Rio Doce e do Rio Mucuri.

De Vossa Excelência Reverendíssima,
humilde servo em Cristo

José Maria Pires
Bispo de Ara çuaí.

v

DE CARATINGA

Do Exmo. e Revmo. Monsenhor Aristides Rocha, Vigário-Geral da Diocese de Caratinga,
são estas palavras:

Da carta de 5 de fevereiro de 1961,

Meu caro Vidigal,	 Dentre outras notícias, publicou a seguinte:

O alistamento esta se fazendo com entusiasmo - há gente nova e gente, na sua grande
parte, com que podemos contar Que me importa que venham os Ata ides, os Salles e não
sei quem mais.
A gratidão é maior que laços de parentesco. Que viesse meu Pai, a quem tenho o brasão de
nunca ter desobedecido - diante de minha gratidão, pediria licença ao velho e não o
seguiria.

VOZES DA GRATIDÃO

A ORDEM DOS PADRES CAPUCHINHOS RECONHECE AS BENEMERÊNCIAS
DO REVMO. PE. PEDRO VIDIGAL

Datado de 2 de fevereiro do c.a., a Ordem dos Padres Capuchinhos expediu diploma ao
Revmo. Sr Pe. Pedro Vidigal que, além de ser considerado Benfeitor Emérito da mesma
Ordem, é tido e havido por Filho espiritual da Ordem Seráfica. Raramente se concede
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essa benemerência ao cidadão, que tenha prestado revelantes serviços a coletividade, por
interrnédio dosfilhos da Ordern Serafica. Edo teor seguinte o diploma defihiacao, confec-
cionado em pergaminho finIssimo e artisticarnente disposto:

Noi, M.R.P Ferdinando da Sortino - Ministro Provinciale dei Fradi Cappuccini di S.
Francesco della Prov. di Siracusa -
Ai Revrno. Mons. Pe. Pedro Vidigal - In conforrnitá aiprivilegi concessi all 'Ufficio Nostro
dalla felice mernoria di Papa Urbano V E in virtá della presente Riceviamo la S. V per
Figlio spirituale della nostra serafica religione e lafacciorno participe di tutte le osservanze
regolare. S.S. Messe, orazioni, digiuni, discipline, mortficazione, vigilie, penitenze e a/tn
beni che con la grazia di Dio sifanno nella nostra Francescana Con gregazione, Infede di
che abbiamofatta la presente sottoscritta di nostra propria mano e suggellata corn suggello
maggiore del nostro Ufficio."

*

Da carta do Dr José Transfigura(ao Figueiredo, de 17 de outubro de 1960:

o Senhoi por sua vez, e vai nisto a minha crItica sincera e honesta, fez rnuito, fez demais.
Fez muito pelo povo e rnuito pouco para si. As suas obras são suas. Não são de mais
ninguérn. E cornurn dizer-se em Itambacuri: Pe. Pedro Vidigal fez muito.

Itambacuri, 5 dejaneiro de 1963
Prezado Padre Vidigal,
Urn feliz e tranqüilo Ano Novo SãO OS meus votos e de rneusfamiliares.

Já no firn da rninha adrninistraçao, quero deixar, aqui, os meus agradecirnentos pela sua
valiosa colaboraçao a rnesrna o que rnuito concorreu para o êxito registrado. Que o born
Deus cubra de bênçaos o seu carninho, na vida püblica, para a suafelicidade e dos que o
cercarn, corn a sua arnizade e consideraçao.
Cordial abraço do

a) Fininato.

Itambacuni, 29 de marco de 1969
Prezado Deputado Vidigal,
Saáde e paz.

Recebi suas cartaS e cartöes, sendo o áltirno reclarnando os documentos da Fundaçao Pio
XII, que o Frei Agatângelo está enviando (nao sei se chegará a tempo).
Ontem é que pude ir ao Banco do Brasil, depois de ter recebido a cópia do Convênio, corn
as normas de como aplicar a verba e relativas a prestação de contas.
Jáfoi creditada na conta da Prefeitura. Agora é rnãos a obra.
Como lhefiz ciente em carta, ha muito, pedra e ttjolosjá estão no local da Escola, em São
José da Fortuna. Estafaltando a planta do prédio, que deve serpadronizado, corno todos
que são financiados pelo Governo.
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702

Estou aguardando o parque infantil do Ministério da Educação. Os documentos exigidos
foram remetidos, alguns até em excesso. Logo que ponha as coisas nos lugares, darei um
pulo a Belo Horizonte, para ver se posso enfrentar a construção do prédio da Prefeitura,
naquele plano que lhe mostrei. Estou enviando o plano de aplicação assinado.
Minhas visitas e de Memena a D. Ruth.
Meu abraço cordial

a) Firmato.

P.S.: Verifico com muito prazer que o prezado amigo nunca faltou ao Hospital como nun-
ca faltou ao povo de Itambacuri.

Itambacuri, 25 de junho de 1968
Caro Deputado Vidigal,
Meu abraço, aliado ao de Olga, extensivo à Dona Ruth.

Desejo-lhe saúde e paz, e muitos frutos no seu apostolado político, que tem sido um
apostolado do bem público.
As vezes falta-se com os maiores amigos; com aqueles a quem somos ligados por dois
laços indestrutíveis: o da amizade e o da gratidão. Por quê? Porque é sempre um aconte-
cimento tranqüilo.
Estou em falta com o Sr Há algum tempo. Recebi sua carta, com o discurso que pronun-
ciou, quando o povo de Nova Era lhe deu o título de Cidadão Honorário nova-e rense. Se
descuidei de lho agradecer logo, posso assegurar-lhe que apreciei sua leitura logo o rece-
bi. Uma bela peça oratória. Torná-lo cidadão daquela cidade, por lei, foi oficializar uma
situação de fato. Mais que a lei fria que dorme nos arquivos, falam - alto e a bom som -
as suas obras, provas de sua amizade àquela Terra.
Idêntico caso o daqui: um hospital, que teria seu término retardado vinte anos; um giná-
sio seria irrealizável; um abrigo de menores que teria sua manutenção grandemente difi-
cultada, atestam sua ação política criadora e benfazeja. Mas não é de se estranhar: O
Senhor prometeu que alguma semente cairia em solo fértil e produziria cem por um. E
produziu e não será surpresa produzir mais, a capacidade de fazer o bem nunca tem
limites: é infinita.
O hospital vai indo regularmente de finanças, mas a indigência consome tudo. Mesmo
assim, foi ampliado: capela, isolamentos, necrotério e, com isto, devido ao preço elevado
da construção, tornou-se um tanto deficitário, situação que tem procurado cobrir da ma-
neira que pode. Já não está mais conosco a Irmã Serafina - um grande coração - mas a
Irmã Inocência - portadora de igual virtude.
As subvenções e auxílios conseguidos através de seu trabalho, salvo engano de escritura-
ção, são -as seguintes: de 1958 a 1961: NCr$ 11.000,00 correspondente à metade da cons-
trução e equipamento do hospital, recebida, em grande parte, já em materiais diversos;
1962: NCr$ 4.000,00; 1963: NCr$ 5.700,00; 1964: NCr$ 6.000,00; 1965: NCr$ 4.500, 00;
1966: NCr$ 3.700,00; 1967. NCr$ 6.000,00; os processos relativos aos auxílios de 1968
estão em ordem, orçando NCr$ 13.000,00; além de dois processados para obtenção de
auxílios em materiais e equipamentos.
Dr. Firmato esta dando duro na administração do município. Um grande amigo e um
grande administrador: honesto, bem-intencionado e desprendido como poucos. Abraça
as causas com idealismo e dedicação. Que Deus o conserve e continue abençoando-o.

VOZES DA GRATIDÃO

Caro Deputado, por hoje basta. Já fui muito extenso. Desejo-lhe e à Dona Ruth todo bem.
Abraça-o o

a) Serafim Ângelo.

Itambacuri, 25 de setembro de 1968
Prezado amigo Deputado Pe. Pedro Vidigal,
Meu abraço e sinceros votos pela sua felicidade, extensivos à Dona Ruth.
Aqui tudo em paz, louvado Deus.

Recebi seu telegrama comunicando a elevação da subvenção ordinária para 1969, que
passa a ser de 10 mil cruzeiros novos, quando era de 7 mil, sendo beneficiário o Hospi-
tal São Vicente de Paulo, desta cidade. Agradeço-lhe em nome de todos quantos rece-
bem o benefício e de todos quantos trabalham para dita instituição. Que São Vicente o
compense.
Há poucos dias o hospital recebeu ditos 7 mil, que chegaram na hora, para cobertura de
déficit decorrente das obras de ampliação do prédio.
Ainda não tive notícias de sua entrevista com o governador, a respeito das pretensões
da Ruralminas. Nesta Região, os negócios de imóveis rurais estão de todo paralisados.
Ninguém vende, porque não encontra quem compre. Há uma verdadeira situação de
expectativa. O contrato que se pretende impor aos ocupantes de terras públicas é um
legítimo confisco, enquanto ninguém tem condições de legalizá-las, em virtude dos pre-
ços exigidos.
Aguardo suas notícias.
Conte sempre com a amizade sincera de

a) Serafim Ângelo.

Hospital S. Vicente, Itambacuri, 14 de janeiro de 1964
Revmo. Pe. Pedro Vidigal,
L. J.

Recebi o grande auxilio que o Sr nos concedeu com a verba para instalação da lavande-
ria. Vieram os técnicos e o serviço ficou excelente. O Sr. Luiz esteve vários dias aqui,
tendo reparado todo defeito possível de aparecer com os primeiros exercícios.
Venho agradecer-lhe penhoradíssimo o imenso benefício proporcionado ao hospital, que
veio a somar com tantos outros, que o fazem ínclito benfeitor do Hospital São Vicente.
Em nossas orações e dos doentes e enfermos, nos sacrifícios  que Deus exige de nós e que
normalmente traz, terá o Sr um lugar especial. Só Deus pode recomnpensarfavores tão altos.
Peço que nos abençoe e aceite nossas felicitações pelo Ano-Bom, ano que, esperamos, há
de ser pautado pela graça de Deus a livrar-nos do perigo de totalitarismo no governo e de
todos os males.

a) Irmã Serafina.

*
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Servimo-nos da oportunidade para reassegurar a V Exa. as expressões do nosso apreço e
da nossa sincera estima.
Que Deus o guarde com saúde e com felicidade.
Minas Futebol Clube

a) José Lourenço de Araújo - Presidente
a) Oswaldo Martins Carneiro - Secretário-Geral.

*

No dia 18 de janeiro de 1957, o farmacêutico Antônio Caetano de Souza pronunciou o
seguinte discurso:

Revmos. Srs. Padres,
Exmo. Sr Prefeito do Município de Nova Era,
Exmos. Srs. Prefeitos dos municípios vizinhos,
Exmo. Sr Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Era,
Senhoras e Senhores!

Há homens que são uma época. Este pensamento, que não é meu, encerra unia verdade
cristalina. Confirmam o enunciado nos fatos de observação comum.
Para Nova Era, a época atual é a do Padre Pedro, que ocupa lugar destacado na galeria
dos nossos homens expoentes. A História do nosso Município, estejam certos, será dividi-
da em duas épocas: uma anterior e outra posterior ao Pe. Pedro Vidigal. E se a geração
atual não concordar com esta afirmação, ofuturo dirá, não tenham dúvida, que não avan-
cei uma proposição exagerada. Digo-o sem desdouro aos que o precederam, cujas quali-
dades não tento diminuir, antes exalto, porque todos concorreram, na medida das suas
forças, para a formação deste Município; mas nenhum excedeu ou se ombreou com o
Padre Pedro.
Desde que convive conosco nada se moveu, aqui sem a sua intervenção proveitosa, efici-
ente e decisiva. E não desmereço ninguém, afirmando que, sem a sua ação, muito do que
ostentamos e que engrandece esta Cidade, dando-lhe renome efama, não seria realizado.
E os que duvidarem eu convido que olhem as nossas colinas e enxergarão os monumentos
erguidos por seu esforço e que lhe perpetuarão o nome. E no que fez não se vislumbra
uma sombra de troco de tantas benefícios? Nada pede, nada quer Move-o somente o
amor, o apego a esta terra que foi a dos seus ancestrais pelo lado materno, aqueles auda-
ciosos desbravadores que, partindo de Piratininga, vieram assentar os fundamentos do
antigo São José da Lagoa, nas paragens do Rio do Peixe.
O seu objetivo é exclusivamente promover o desenvolvimento de Nova Era, que ocupa, no
seu coração, um lugar privilegiado. Age com eficácia e desprendimento, esquecendo o
benefício praticado antes que o beneficiado o esqueça.
Nunca recuou frente a qualquer dificuldade. Não houve urna sequer, anteposta a ele,
que não fosse vencida com galhardia. Diante da rocha dos óbices com que tropeça,
parece fazer repetir-se o milagre bíblico, no dificultoso transe em que se viu Moisés no
deserto para aplacar a sede dos israelistas. O Senhor veio em auxilio do primeiro legis-
lador, e este, em obediência à ordem, tocou com o bastão o rochedo e, dele, brotou água
pura que desalterou a sede dos já revoltados israelitas. O símile não é perfeito, bem o
sei, porque Padre Pedro, com uma acuidade rara, sabe rodear-se de amigos que o se-

'Cibrão', 4 de setembro de 1968
Exmo. e mui Dd. Deputado Federal Sr. Pedro Vidigal
Respeitosas saudações.

É com satisfação que venho, em nome das professoras, pais e alunos da nossa humilde
comunidade, agradecer a V. Exa. o valioso auxílio que conseguiu a fim de ser construído o
nosso prédio escolar.
Aqui no Cibrão se observa a grande alegria em que se acham os pobres moradores, vendo
em andamento os serviços de construção dele.
Há anos que os nossos correligionários e chefes políticos no-lo haviam prometido sem
que, até hoje, o conseguissem. E agora, graças a Deus e aos esforços e à bondade do
nosso caridoso Deputado, estamos vendo realizado o nosso sonho.
Não merecíamos uma tão importante Casa de Escola. Sejósse um pequeno salão já seria
para nós uma grande honra recebê-lo.
Nós, as professoras de Cibrão, só poderemos retribuir esta homenagem unindo-nos com
os nossos alunos e rezarmos juntos por sua intenção diariamente, uma Ave-Maria, para
que a nossa boa Mãe do Céu lhe dê saúde e vida, afim de poder continuar a trabalhar
pelo progresso da nossa Pátria.
Apresentando-lhe nossos mais sinceros agradecimentos, minhas companheiras e eu roga-
mos a Deus que o abençoe.

a) Maria de Lourdes Martins Guedes.
Professora Rural da Escola 'Castro Alves', de
Cibrão.

VII

DE NOVA ERA

Nova Era, 16 de janeiro de 1957
Revmo. Sr Pe. Pedro Vidigal,
DD. Deputado à Assembléia do Estado

Temos a subida honra de comunicar-lhe que, na eleição realizada na data de 14 deste mês
em curso, V Exa. foi eleito, unanimemente, Presidente de Honra da nossa agremiação
E com júbilo e satisfação que lhe damos esta notícia, de vez que V Exa. merece da nossa
parte a admiração, ainda mais, a gratidão pelo muito que já fez e pelo muito mais que
ainda irá fazer ao nosso querido clube.
Com a devida vênia e respeito, queremos nós, da Diretoria, afirmar-lhe que a escolha do
novo Patrono, feita pelos nossos associados, foi um ato de inteira justiça, pois devemos a
V Exa. a prosperidade e o desenvolvimento do Minas...
Assim sendo, nada mais justo proclamar que, na realidade, acabamos de eleger um verda-
deiro Presidente de Honra e, com muito orgulho, podemos afirmar que temos de fato um
grande Patrono.
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guem e que se colocam ao seu lado nos momentos em que luta contra a incompreensão
de novos israelitas.
Padre Pedro! Cada qual planta para ofururo. Cada qual é o arquiteto do monumento que
lhe perpetuará a memória. Os nossos atos, na geração coetânea, projetar-nos-ão na gera-
ção vindoura. O nobre amigo já erigiu e continua a erigir os monumentos que guardarão o
seu nome para transmiti-lo aos que nos sucederem. Aí estão eles, visíveis a todos, na
imponência de suas estruturas como pregoeiros do nosso reconhecimento. E se aos nossos
descendentes faltar a gratidão, que é a virtude maior do nosso coração, ai estarão esses
edifícios como severa censura que lhes avivará a memória.
Que o eco dos nossos aplausos, nesta homenagem sincera que lhe estamos prestando,
repercuta pelos tempos em fora, como prova e demonstração eloqüente de que nós, os
seus coevos, agradecidos pelos imensos e bons serviços prestados à nossa terra, o procla-
mamos o grande benemérito de Nova Era.

*

Do discurso pronunciado, em Nova Era, no dia 4 de outubro de 1962, pelo Sr Raimundo
Guerra Lage, os seguintes trechos:

A liderança política do Partido Social Democrático em Nova Era, liderança a que eu,
como soldado raso, tenho a honra de pertencei; cabe com todos os méritos, ao ilustre
Deputado Federal Padre Pedro Maciel Vidigal. Este sacerdote é homem público e, nas
suas atividades políticas de um modo geral, tem se conduzido deforma a corresponder
plenamente aquela confiança de que um expressivo eleitorado lhe fez depositário. Assim,
todo homem público, que aofimn de seu mandato viesse disputar a sua reeleição, trouxesse
ao povo, a título de propaganda eleitoral, uma folha de serviços tão imensa quanto aquela
que o Padre Vidigal está em condições de apresentar. Não pretendo entrar em detalhes
neste particular Seria alongar-me desnecessariamente. Aqueles de Nova Era, que desco-
nhecem sua brilhante atuação na Câmara dos Deputados e ignoram o muito que ele fez
em outros municípios de Minas Gerais, que o julguem pelas suas realizações nesta Cida-
de que é nossa pelo nascimento e mais pelo coração.
Dentre as muitas faixas de propaganda eleitoral aí pregadas pelas ruas, uma se apresenta
com esta legenda: VOTE NO PADRE VIDIGAL - É O VOTO DA GRATIDÃO E DA
CONFIANÇA.

De fato, raramente se disse tanto em tão poucas palavras. Evidentemente, o voto que o
eleitor de Nova Era endereçar ao Padre Pedro tem este duplo sentido. É  voto do reco-
nhecimento pelo que ele fez e é também, por outro lado, o voto da confiança, da esperança
e da certeza de novos e muitos benefícios coletivos que, se Deus quiser, Nova Era haverá
de receber ainda, no futuro, de seu idealismo operoso.
Além do mais, não temos dúvida quanto a ser o Padre Vidigal, no Congresso Nacional, um
dos mais destacados baluartes na campanha anticomunista. Sacerdote que é, e homem de
origem tão rica de honrosas tradições, a sua inteligência, a sua opulenta cultura e o seu
desassombro continuarão a estar a postos na defesa dos princípios democráticos inspira-
dos nos ideais do cristianismo.

*
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Nova Era, 14 de junho de 1965
Caríssimo Pe. Pedro Vidigal,
'Laudetur Jesus Christus'.

Desejo-lhe muitas felicidades e as bênçãos divinas e muito progresso em seus empreendi-
mentos.
Caro Pe. Pedro Vidigal,já o procureipor umas três vezes e não tive afelicidade de encontrá-
lo. E como os trabalhos de Páscoa estão me prendendo muito nestes dias, quero falar-lhe
por escrito. Deixo o protocolo de Deputado, para sófalarfraternalmente.
O senhor esta sabendo e vendo a nossa campanha em prol da construção da Matriz de
São José. Graças a Deus, o entusiasmo é grande e todos querem cooperar
Já lhe falei pessoalmente e torno a repetir: o senhor tem que nos ajudai; e ajudar muito. O
senhor não pode ficar de fora de modo nenhum. Naturalmente que o senhor será solicita-
do para cousas difíceis, que estarão acima de nossas forças. Não posso prescindir do
senhor Vontade de trabalhar tenho, mas às vezes falta-me a força. Então recorrerei a
quem pode: ao senhor
Tudo aqui em Nova Era foi feito pelo senhor.
Como o senhor vê, a obra é grande, mas confiante na ajuda de Deus, de São José e de
todos, nós conseguiremos. Esta obra é dos nova-e renses.
O senhorjá tem ajudado a tantos padres 3 conseguindo, para eles, para as obras sociais que
eles presidem, grandes auxílios. E vai consegui-los, também, para as de Nova Era.
Caro Pe. Pedro Vidigal, como irmão em Cristo, como Vigário da sua Nova Era, confio na
sua ajuda para construirmos a Matriz e as Obras Sociais da Paróquia. A cousa é difícil,
mas não impossível. O alcance da obra é grande. Um benefício para a causa da Igreja e
da Cidade.
Contamos com o seu apoio, entusiasmo e auxílio.
Aceite meu protesto de amizade e admiração.
Seu colega em Cristo

a) Pe. Efraim S. Rocha.

Prefeitura Municipal de Nova Era.

N. 19111967 - Agradece doação de livros.
Em 7 de novembro de 1967
Senhor Deputado Pe. Pedro Vidigal,

A Biblioteca Pública Municipal desta Cidade acaba de recebei; de V Éxa., importantes e
valiosas obras literárias.
Não poderia haver um presente que falasse, com maior eloqüência, à população nova-
erense, do quanto V Exa. lhe é dedicado. Nem que melhor lhe patenteasse o valor incalcu-
lável da cultura na vida dos homens, em prol de cuja expansão, com comprovado e fervo-
roso zelo, V Exa. tanto se tem batido deixando à nossa, comunidade legados totalmente
preciosíssimos.
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o agradecimento profundo e sincero, que sentimos, torna-nos eternamente penhorados a
figura insigne e magnânima de V Exa.
E, nesta ocasião, venho apresentar a V Exa. os protestos da minha inesgotável admiraçao
e estima.
Atenciosas saudaçoes.

a) José Lourenço de Araájo - Prefeito

Do discurso pronunciado pelo Dr Astolfo de Araájo Santiago, no banquete que o povo de
Nova Era ofereceu ao Deputado Pe. Pedro Vidigal, dia 18 de janeiro de 1968, são estes trechos:

Senhores e Senhoras!

Poderia lembrar-vos que a nossa terra é urn sImbolo. Estainos sempre diante de urna era
nova, de nova época, de novos perlodos, que nos indicarn a meta dofuturo. Crescer, pro-
gredii evoluir Assinalar nossos dias coin novas realizaçoes. E escutai sempre, na másica
do vento e nas cantigas dos rios, a voz que nos diz estarinos sempre em nova era...
Poderia dizer-vos, então, que as eras, novas ou velhas, dependem sempre do hornern, do
trabaiho do homern, da inteligencia, do talento, da iniciativa, da perseverança, da cora-
gem, do entusiasmo, da crença, da solidariedade, do idealismo do homem.
E acrescentar mais que, quando a terra e o homern se unem, como se uniram, em Nova
Era, nossa terra e nosso homenageado deste instante, o ilustre Deputado Pe. Pedro Vidigal,
nem nós poderemos saber corn exatidão quem e o mais beneficiado: se a terra generosa,
acoihedora e pitoresca, ou se o homem valoroso, semeador e idealista, a ajudar a sua
gente, a engrandecer a sua cidade, a meihorar o seu municIpio, a dar de si a cada momento,
a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada noite.
Porque, senhoras e senhores, o Deputado Pe. Pedro Vidigal não tern feito outra cousa, em
sua vida proveitosa e invejável, senão o dar de si em benefIcio do próximo, e nós temos
tido a grandefelicidade de ser seinpre mais próximo do que outros.
E por isto mesmo que recebemos, de sua iniciativa, de seu trabaiho, de suas providências,
grupos escolares, escolas rurais, escola normal, maternidade, hospital, ginásio, verbas de
toda natureza, auxIlios de toda espécie, realizaçoes incontáveis.
E hoje, como para corrigir um erro da própria vida, most rando-ihe o que teria acontecido
se o seu próprio nascimento tivesse dependido de nossa von tade, nós Ihe entregamos,
ilustre amigo e benfeitoi o major tItulo que possuImos, que é a certidão cIvica de serfilho
desta terra dadivosa e boa, Cidadão Honorário de Nova Era, nova-erense ilustre procla-
mado pela vontade livre e espontânea de seus concidadãos.
E claro que o tItulo pode nao trazer qualquer novo lustre a sua pessoa. E claro que a
honrada, a dignificada é Nova Era. Mas o nosso povo, em pleno viço de primavera, Os

nossos administradores, os nossos legisladores concedendo-Ihe o tItulo de Cidadão Ho-
norário de Nova Era, querem dernonstrar, corn seu ato amigo, Pe. Pedro Vidigal, como o
chamamos, nosso mestre e nosso companheiro, que a Cidade se honra em tê-lo em seu
seio, como fliho privilegiado e exemplar.
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VIII

DE PRESIDENTE BERNARDES, BRÁS PIRES E SENADOR FIRMINO

Em dezembro de 1968, o Prefeito Antônio Quintão Carneiro, paraninfando uma turma de
alunos que terminavam os seus estudos no Ginásio Estadual de Presidente Bernardes,
pronunciou um discurso em que declarou:
Permiti, caríssimos afilhados e todos que nos ouvem neste momento, que proclamemos
o Deputado Pe. Pedro Vidigal, aqui, em alta voz, como o maior benfeitor do nosso mu-
nicípio.
A iniciativa dele, devemos a construção do magnífico prédio em que funciona o vosso
Ginásio. A pedido dele, o preclaro Governador Magalhães Pinto fez incluir, na Mensa-
gem enviada à Assembléia Legislativa, a criação do Ginásio Estadual de Presidente
Bernardes. À iniciativa dele devemos outros grandes melhoramentos:força e luz da Cemig,
abastecimento de água potável à cidade (serviço feito pelo FSESP), rede de esgoto, cal-
çamento, prédio do grupo escolar de Cruzes e força e luz da Cemig naquela localidade,
pontes de concreto armado, diversos prédios escolares espalhados em diversas zonas
rurais do município etc.

*

Senador Firmino. Tratava-se da candidatura de um finrnnense à Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais. Mas essa candidatura, diziam ambos, somente poderia sair vitoriosa, nas urnas,
com o meu apoio. E pediram-me que conseguisse para ela, os votos de meus correligionários que
eu liderava em Presidente Bernardes.

O candidato não merecia a minha confiança nem se recomendava a meu menor apreço.
Entretanto, desejando prestar uma singular homenagem aos citados amigos e ao município vizinho
da minha terra natal, prestigiei a referida candidatura que, sem os mil e tantos votos de meus
conterrâneos pessedistas, teria sofrido uma fragorosa derrota.

A propósito da minha atitude, o jornaizinho intitulado Senador Firmino, cujo diretor, na
ocasião, era o candidato muito interessado na minha colaboração eleitoral, publicou, na primeira
página de seu número 268, datado de 3 de junho de 1962:

PADRE VIDIGAL COLOCA SEU PRESTÍGIO E SUA TERRA NATAL
AO LADO DO NOSSO POVO

Num gesto da mais alta significação, que traduz a amizade e-o interesse do Deputado Pe.
Pedro Vidigal pelo nosso povo e pela nossa região, o grande político e sacerdote vem de
colocar o seu município natal, o vizinho município de Presidente Bernardes, ao lado de
Senador Firmino e de toda esta região, apoiando a candidatura local de nosso conterrâneo

Brás Pires, 14 de dezembro de 1967
Prezado amigo e parente Sr Deputado Pe. Pedro Vidigal,

Em meu nome e de todos os meus paroquianos e conterrâneos, venho apresentar-lhe os
nossos sinceros e ardentes agradecimentos pelo benefício imenso da extensão da força e
luz da Cemjg, de Calambau ao nosso Brás Pires.
Que Nossa Senhora do Rosário, nossa Mãe e padroeira, alcance de Deus para o Sr a
recompensa que bem merece pelo precioso presente feito à humilde e pobre população de
Brás Pires.
A festa de inauguração da Cemig aquifoi muito improvisada, por falta de tempo. Por isso,
não o convidamos. Mas, em minhas palavras, no ato da instalação, disse ao povo, em tom
bem alto e claro, que devemos esse grande melhoramento ao Sr.
Aliás, bem antes de ser acendida a luz, falei isso ao povo, tanto aqui na Igreja Matriz
como na Capela de Ribeirão de Santo Antônio.
E na Santa Missa que celebrei, no dia da inauguração, em ação de graças, roguei muito a
Deus pelo Sr e pela sua digníssima família.
Ao Sr e a D. Ruth os nossos votos de um Natal e 1968 verdadeiramente felizes.
Nossos efusivos cumprimentos.
Seu velho amigo, parente e servo in Domino

a) Pe. Rivelli.

*

Em 1902, meus bpns amigos Custódio Fernandes e Silvio Nolasco me procuraram a fim
de conversarmos sobre um assunto que eles reputavam de grande importância para o município de

Dr Raul de Barros Fernandes.
Somente um político da alta estirpe de Pe. Pedro Vidigal poderia bem compreender o
sentido patriótico de seu apoio a esta candidatura que será, sem dúvida, a salvação de
toda esta região.
O povo firminense está agradecido ao ilustre Deputado Pe. Pedro Vidigal por este gesto
honroso para nossa gente e saberá correspondê-lo nas urnas sufragando o nome do emi-
nente amigo para deputado federal.
Representa, em última análise, o gesto amigo do Pe. Pedro Vidigal, como uma afirma-
ção em favor dos nosso candidatos municipais, Sebastião Firmo e Ernesto Fernandes
de Oliveira.
A auspiciosa comunicação do Pe. Pedro Vidigal chegou-nos em telegramas endereçados,
respectivamente ao sr farmacêutico Sílvio Nolasco de Oliveira e, ao Sr Custódio Fernandes.
Que o nosso povo saiba corresponder à distinção que nos concede o ilustre Deputado Pe.
Pedro Vidigal, são os nosso votos.

IX

DE SÃO DOMINGOS DO PRATA

Em São Domingos do Prata, sempre contei com o apoio eleitoral de meu incomparável e
inesquecível amigo Dr. José Mateus de Vasconcelos.

Graças a seu notável prestígio político e a sua extraordinária liderança, a minha votação,
no município, era aumentada em cada eleição que ali se realizava de quatro em quatro anos.

Assim, ele e seus numerosos liderados me manifestavam o seu apreço e também a confi-
ança de que eu haveria de corresponder-lhes as expectativas.
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Na verdade pude correspondê-las como atestam as palavras que aqui transcrevo ipsis litteris:

AOS PESSEDISTAS EAO ELEITORADO ESCLARECIDO DE
SÃO DOMINGOS DO PRATA.P -

Ha dias publicararn neste rnunicIpio urn boletim, bern redigido, o qual, referindo-se a
vinda da Cemigpara esta cidade, nada, e óbvio, falou do trabaiho do Pe. Pedro Vidigal.
Não subestimo o grande trabaiho politico do vereador Drurnond; nao subestirno a boa
vontade e a acão efetiva do Governador Magalhaes Pinto em ajudá-lo na obtençao de
recursos e autorizaçöes diversaspara a vinda da Cemig; muito menos subestimo o traba-
iho e boa vontade do Deputado Monteiro de Castro, do Dr Oscar Lobo e, sobretudo, do
Ministro Gabriel Passos, em determinar rnedidas e verbas, consignando 16 miihöes de
cruzeirospara a Instalaçdo da Cemig na cidade, parecendo que, porter saido esta impor-
tância da verba global do Ministério de Minas e Energia, teriaficado desprezada a con-
tribuiçao do Pe. Pedro Vidigal conseguida em belIssima e árdua batalha parlarnentar, nos
idos de 1961... Ficarnos calados, assistindo a alegria de nossos adversários. aguardan-
do... aguardando.. e, quem espera, e comfe na justica dosfatos, consegue!
0 Diário Oficial, órgão dos Poderes da Repáblica, em seu námero de 10 de agosto de
1962, trouxe urn novo plano de aplicaçao visando a execucão de diversos serviços em
Minas Gerais, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, visando o aproveitamento das
Verbas orçamentárias de 1962, agora num montante de Cr$ 678. 000. 000, 00. Este piano
foi aprovado pelo subsecretário de Estado de Negócios das Minas e Energia, Dr Celso
Gabriel de Rezende Passos (fliho do Ministro Gabriel Passos) e, pasmem os udenistas
locais, lá entre os diversos municIpios agraciados corn o plano, alérn da verba de Cr$
60.000.000,00 obtida pelo Pe. Pedro Vidigal para a ligacao da Usina da Brecha a
Guaraciaba, Porto Firrne e Presidente Bernardes, está tambérn São Domingos do Prata,
corn a verba de Cr$ 13.000.000,00 (treze milhöes de cruzeiros) para ligação a Monlevade.
E, portanto, precisofazerjusticaa quem trabalhou. Vem a Cemig, não ha dávida, mas
no côrnputo geral das despesas, Cr$ 13.000,000,00 foram obtidos pelo Deputado Pc.
Pedro Vidigal.
Desaflo a qualquer hora, em qualquer lugar, e a qualquerpessoa, que prove que estou
escrevendo rnentira! Tenho todos os docurnentos oficiais no meu arquivo, e so aceito dis-
cussão a base de docurnentaçao honesta e oficial. Alias, o prOprio Dr Celso R. Passos
participoupor telegrarna isto ao Prefeito do MunicIpio, ao Presidente do PSD e creio que
ao da UDN ou ao Sr José de Castro Drumond, pessoalmente.
0 Pe. Pedro Vidigal corn esta verba, corn a construção do hospital, corn as grandes dota-
çöes que tern dado para a manutenção do hospital, para as Sociedades S. Vicente, sozi-
nho, tern canalizado mais verbas para nós do que todos os dernais deputados juntos,
inclusive do PSD, excecão do saudoso Dr Carlos Luz, corn as verbas da Estrada de Ferro.
E por isso que votarei no Pe. Pedro Vidigal, e por isto que recoinendo aos meus amigos
que votem no Pe. Pedro Vidigal!
São Domingos do Prata, 21 de agosto de 1962

a) José Mateus de Vasconcelos.

*
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AO ELEITORADO PRA TEANO

Volto, hoje, à atenção do povo prateano, e também do eleitorado de alguns municípios
vizinhos, para solicitar; nas urnas de 15 de novembro, próximo, o voto de todos os eleito-
res esclarecidos e patriotas para o atual Deputado Pe. Pedro Vidigal. Peço o voto, justifi-
co o meu ato e faço uma advertência...
E que o Deputado Pe. Pedro Vidigal, militante em nossa região há quase 40 anos, eleito
em mandatos anteriores, já deu a este município demonstrações de sua operosidade par-
lamentar e de seu espírito progressista, com diversas verbas para a Sociedade de S. Vicente
de Paulo e, para a luz, elétrica, importância superior a 30 milhões de cruzeiros para Alfié,
Ilhéus e Juiraçu.
Mas não é só por isto que lhes peço o voto para ele: foi o ex-Padre Vidigal quem construiu
o nosso Hospital Nossa Senhora das Dores e quem, de 1960 até agora, vem contribuindo
com cerca de 80% do dinheiro necessário à sua manutenção, todos os anos. E mais, até
hoje, nenhum Deputado Federal ou Estadual, de qualquer dos partidos aqui militantes,
exceção recente do Sr Paulino Cícero, destinou um tostão sequer; para o hospital. E todos
sabem que ele esteve quase a fechar as portas, recentemente.
Pois bem, advirto a todos, deste e de outros municípios cujos doentes nos chegam diaria-
mente à porta do hospital, ricos que pagam, pobres que recebem justa caridade ou ainda
aqueles que usufruem do hospital, explorando-o mais que o ajudando, que ponham a mão
na consciência, ao votar
Meu apelo de médico, no crepúsculo da profissão, é pessoal por isto, desinteressado.
Desejava que o hospital ficasse de pé, funcionando para conforto, pelo menos, dos indi-
gentes e para atrativo de jovens médicos que venham prestar à população prateana me-
lhores serviços que os que, há 37 anos, venho dedicando.
Pensem bem... e façam o que quiserem.
São Domingos do Prata, 5 de novembro de 1966

a) José Mateus de Vasconcelos.

*

Em ambos os boletins se lêem referências ao hospital cujo prédio foi inaugurado no dia 3
de abril de 1960.

Esteve presente às solenidades de inauguração, como representante do Exmo. Sr. Ministro
da Saúde, o Dr. Urabussu, que pronunciou o seguinte discurso:

Não podemos fugir às clássicas fórmulas de agradecimentos ao recebermos em nome do
Exmo. Sr. Ministro da Saúde, Dr. Mário Pinotti, as manifestações e homenagens que lhe
são tributadas nesta cidade, nesta ocasião.
Não podemos fugir às clássicas fórmulas de agradecimentos, porque é impossível regis-
trar-se e objetivar-se a nossa alegria sentindo a gratidão desta boa gente de São Domin-
gos do Prata que está vendo seu Hospital e Maternidade inaugurados e já a serviço do
povo. De fato, se Mário Pinotti concorreu, estimulou e deu o seu apoio a tão belo empre-
endimento, como é do seu temperamento e do seu feitio, por outro lado encontrou um
grupo de abnegados cidadãos a cuja frente destacamos o Sr. Deputado Pe. Pedro Vidigal,
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cuja idéia foi concretizada por incansáveis, enérgicos e corajosos companheiros de luta a
favor da saúde e da higiene de todos desta comunidade.
E que magnífica idéia! No campo assistencial da comunidade é o pequeno hospital, com
a sua maternidade e o posto de puericultura, o centro de convergência de todos.
Ali é o terreno neutro, onde as divergências políticas não devem ser notadas, onde as
diferenças financeiras não devem ter guarida, onde as alternativas das posições sociais
não devem influir
Todos são irmãos: uns socorrem, outros são socorridos!
Com a agudeza da sua inteligência e com o equilíbrio moral de seu sacerdócio, Pe. Pedro
Vidigal galvanizou a atenção desta boa gente e sua obra nesta região, custa a crer; é
serviço e trabalho de gigante!
Agora explico, porque o via diariamente madrugando no Ministério da Saúde e anoite-
cendo na Legião Brasileira de Assistência, suarento, pasta carregada de papéis, pleitean-
do, discutindo, solicitando, quebrando com os argumentos da sua fé os trâmites da buro-
cracia e vencendo e vencendo sempre!
E a este Ministro de Deus na terra que em nome do meu Ministro e em nosso próprio
nome, nós do Departamento Nacional da Criança, cujas portas estão abertas para os
realizadores, saudamos e felicitamos e rendemos as nossas homenagens de carinho e
respeito.
Felicitamos também a esta gente, a estes abnegados servidores do povo e promotores do
bem comum, os quais tão brilhantemente vêm colaborando com o Ministério da Saúde na
solução de grandes problemas de interesse público e agradecemos o carinho da acolhida
generosa que nos foi dispensada.

X

DE JAGUARAÇU E DE MARLIÉRIA

Revmo. Sr. Pe. Pedro Vidigal
'Laudetur Christus!'

Povo e Pároco de Marliéria e Jaguaraçu sentem-se alegres em poder endereçar a V Exa.
esta carta-convite. E que nos próximos dia 1,2,3,4,5,6 e 7, teremos a honra de receber a
visita de sua Exa. D. Oscar de Oliveira.
No dia 2 de outubro S. Exa. benzerá a pedra fundamental da Igreja de Jaguaraçu e no dia
5 de outubro benzerá a nova Igreja de Marliéria.
São dias de máxima importância para nós e em nosso meio queremos contar com a pre-
sença de nossos amigos.
V. Exa. é benfeitor das duas paróquias e não queremos vê-lo ausente a estes atos.
E um convite sincero e muito nos alegrará sua honrosa adesão.
Deus guarde V Exa.
Marliéria e Jaguaraçu, 8 de setembro de 1961

a) Pe. Otacílio Fernandes Ávila-Pároco.
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Revmo. Sr Pe. Pedro Vidigal
'Pax!'

A Comunidade Paroquial de Marliéria, Sr Pe. Pedro, vem hoje agradecer o grande auxi-
lio concedido por V Exa. ao nosso ginásio e aos nossos pobres.
O que mais nos sensibiliza é sabermos que estamos inscritos em o número dos beneficiários
de V Exa.. Não épor elogio fácil, pois os fatos o demonstram, que dizemos ser V. Exa. o
único representante deste Vale, pois antes de prometer, tanto tem realizado.
Na aplicação dos dois milhões, tomaremos o máximo cuidado. Desejo saber se V Exa.
possui plantas de construções, pois o resultado moral e intelectual que temos obtido dos
nosso alunos é prometedor, fazendo crer que devemos esforçar-nos para fazermos uma
construção à altura da dedicação dos alunos e do povo. Desejo receber orientação do
senhor neste sentido.
A terraplenagem já está quase concluída. A máquina da Acesita a iniciou. Devo voltar ao
Dr Emílio pedindo-lhe a conclusão do que, a seu mandado, fora iniciado. Dr Emílio
Jacques Morais tem-se mostrado nosso dedicado e atencioso colaborador
O que temos obtido de V Exa. só Deus poderá dar a devida recompensa.
Quantos benefícios para o povo trouxe aquele encontro. Creio que nós, párocos, antes de
falarmos dos nossos representantes, deveríamos locomover-nos, organizar nas paróqui-
as, iniciar movimentos que pudessem contar com a colaboração eficiente e necessária
dos representantes junto ao governo. Poderíamos liderar com eficiência tais movimentos,
eis a grande lição que recebi.
Reitero sinceros agradecimentos. Abençoe-me.

Pe. Otacílio FernandesÁvila. 15 de setembro de 1962.

*

Jaguaraçu, 5 de dezembro, 1962
Revmo. Sr Pe. Pedro Vidigal,
DD. Deputado Federal.
'Pax!'

Envio a documentação que V Revma. solicitou. Para tanto, foi-nos necessário organizar
nova diretoria, o que ocasionou retardamento no despacho.
Em carta anterior pedimos a V Revma., se possível fosse, nos enviasse a planta do Giná-
sio de Marliéria. Adiantamos que a Campanha Nacional de Educandários Gratuitos en-
viou planta Tipo 1 do Ministério da Educação. V Revma. acharia aplicável tal planta?
Desejamos que V. Revma. nos indique a época mais adequada para o lançamento da pedra
fundamental, ato que será presidido por V. Revma. A programação da solenidade será
organizada de acordo com a sua marcação.
Que Deus conceda vida e saúde para que V Revma. possa continuar a nobre missão de
benfeitor do Vale
In sacerdotio Christi', peço sua bênção.

a) Pe. Otadiio Fernandes Ávila.

*
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Revmo. Sr. Pe. Pedro Vidigal
DD. Deputado Federal por Minas Gerais
'Pax!'

Recebi, senhor Padre, o telegrama agradecendo o nosso e, também, os livros 'O Naciona-
lismo' e 'Cômputo Eclesiástico', do Cônego Raimundo Trindade. Agradeço a generosida-
de destas delicadezas.
No ginásio, estamos lendo para os alunos o livro do senhor, leitura de grande proveito
não apenas pela brilhante forma literária, como pelos conceitos morais nele contidos.
O capítulo 'Lembrança dos benefícios', para nós, aqui de Marliéria deve ser relido. O
senhor foi o beneficiador que mais generoso se mostrou pela doação de dois milhões de
cruzeiros para o nosso ginásio. Em sã consciência posso dizer que não nos situamos no rol
daqueles que se assemelham ao mar e ao mus (página 44), pois não perdemos ocasiões
de, em público e em particular, ressaltar tamanha generosidade.
Escrevi ao senhor duas cartas pedindo que marcasse o dia da festa da pedra fundamental
do ginásio. Estava preocupado com a elevação dos preços de materiais do construção.
Consegui do Ministério da Educação uma planta e, sem festas, iniciamos a obra. Não era
justo que outra pessoa lançasse a pedra fundamental. A esta altura já estamos com o pré-
dio todo entijolado e, até o dia 16 de maio, já estará pronto para receber as lajes de
cobertura em toda a extensão.
Não foi possível ao senhor vir para fazermos as festas da pedra fundamental. Humilde-
mente, rogo que o senhor venha para colocar a primeira colher de cimento nas lajes. Todos
indagavam, na ocasião, quando haveria a festa da pedra fundamental, ao que respondi
que só haveria festa da pedra fundamental caso o senhor viesse. Agora estou anunciando
a festa da laje, esperançoso de que o senhor venha.
Na parte da tarde do mesmo dia, vamos instalar as escolas radiofônicas, sistema do MEB.
Faz dois anos que estamos trabalhando na região rural e hoje já temos 63 escolas
radiofônicas, com 63 rádios Phillips. O trabalho local foi penoso por causa das enormes
dificuldades da região rural, cujo levantamento completo, só depois de trabalho ininterrupto
de dois anos conseguimos fazer
Nos dias 27 e 28 aqui estiveram as equipes do MEB de Governador Valadares e Estadual.
Vê o senhor que Marliéria e Jaguaracu são os primeiros municípios de Minas a contar
com este benefício para a Região Rural.
Por sermos pobres, ainda não conseguimos canal para ter a rádio aqui. Estamos ligados
ao sistema de Governador Valadares.
Esperamos contar com a presença do senhor, representante deste Vale, nas festividades
destas inaugurações. Realizaremos ambas as festas no dia 26 de maio: 10 horas, festa do
ginásio e 18h45 horas, festa da rádio.
Aguardo comunicação do senhor, se possível por telegrama, para imprimir os programas.
Na esperança de ver o senhor em nossa comunidade, despeço-me pedindo a bênção.
29 de abril de 1963

a) Pe. Otacílio Fernandes Ávila.

*
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Revmo. Sr Pe. Pedro Vidigal
'Pax'!

Envio fotografias do nosso prédio do ginásio, que o senhor, aqui, esta construindo. Marliéria
é mais um município do nosso Vale beneficiado pelo senhor.
Tenho esperanças de que brevemente o senhor poderá marcar a data da bênção do pré-
dio. Estamos administrando com a máxima economia.
Senhor Padre, peço-lhe abençoar-me.
Aguardando sua orientação, despeço-me pedindo a Deus abençoá-lo nas lides que en-
frenta pelo Brasil e pela religião.
In sacerdotio Christi'!

Marliéria, 19 de agosto de 1963.

a) Pe. Otacílio Fernandes Ávila.

*

Marliéria, 1.0 de novembro de 1963
Revmo. Sr Pe. Pedro Vidigal,
'Pax'!

Recebi do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Dionísio a comunicação de que essa cidade
iria ter a honra de receber V Exa. no dia de hoje.
Pároco de duas paróquias, neste dia vejo-me impossibilitado de me unir ao povo de nossa
terra para cumprimentar VExa. Hoje, 1.0 sexta-feira, dia santo, é-me totalmente impossí-
vel estar aí pessoalmente.
Nomeei a comissão do ginásio para cumprimentar V Exa. em nome do ginásio e do povo
de Marliéria e, ao mesmo tempo, convidar V. Exa. para vir ver como andam as obras do
seu ginásio.
A comissão leva também a V Exa., a admiração de todos nós pelos pronunciamentos que
tem proferido, com coragem, nestas horas de angústia.
Que Deus continue iluminando V Exa. são os votos nossos.
In Sacerdotio Christi'

a) Pe. Otacílio Fernandes Ávila.

Marliéria, 4 de maio de 1964
Revmo. Sr Pe. Pedro Vidigal,
DD.Deputado Federal por Minas Gerais
'Pax'!

Parabenizamos o acerto das pregações anticomunistas feitas pelo senhor As provas, tão
claras, agora demonstradas, são para o senhor motivo de tranqüilidade perante o dever
cumprido.
O povo do Vale do Rio Doce, tão esclarecido pelo senhor; mais uma vez vê-se bem repre-
sentado. A cada passo vemos o povo repetir as suas palavras aqui pronunciadas por
ocasião do encontro no Conselho Comunitário Paroquial. A gravação, naquele dia reali-
zada, percorreu várias localidades.
Falou-me o senhor sobre os móveis. Temos intenção de inaugurar o prédio totalmente
apto a receber os nossos ginasianos, excluindo portanto aquela nossa primeira opinião
de colocarmos lá carteiras velhas e já muito estragadas.
Desejávamos saber qual a opinião do senhor Desejamos realizar grandes festas por oca-
sião da inauguração. A previsão da marcação destas festas fica na dependência dos móveis.
A Loja do Artesanato em Usiminas já esta funcionando, embora precariamente, porque não
temos verba para comprar material onde seria aproveitada a mão-de-obra aqui existente.
Sobre nossas escolas radiofônicas, ainda não tivemos respostas às cartas enviadas às
embaixadas para a aquisição do aparelho transmissor Desejamos dar uma lição de como
se poderia fornecer a alfabetização e a formação cristã para os nossos roceiros, sem a
intromissão de pelegos.
A desgraça desses movimentos, conforme conversamos por ocasião do retiro espiritual
em Mariana, é a liderança que não fica em nossas mãos, de párocos, para a supervisão
constante. Nas aulas emitidas aqui, o bem será realizado e plenamente. Veja o senhor que
já temos 180 escolas radicadas.
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Em 19 de setembro de 1963
Revmo. Sr Pe. Pedro Vidigal
DD. Deputado Federal.
'Pax'!

Com muita satisfação respondemos a carta do senhor Estamos sentindo a presença do
nosso representante na Câmara Federal e junto aos Órgãos Governamentais.
Comunicamos ao povo os dizeres do telegrama, e últimamente, as explicações conti-
das na carta.
O nosso Vale esta pontilhado de marcos assistenciais que o senhor vem plantando. Marliéria
e Jaguaraçu, cidades pequenas, contam com enormes benefícios trazidos pelo senhor. Se
Deus quiser, brevemente o senhor virá benzer o seu prédio do ginásio. Temos trabalhado
com economia, procurando bem administrar
O senhor se referiu a duas cartas a nós escritas: porém não as recebemos. Certamente se
extraviaram.
Senhor Padre, pelas fotografias o senhor verá que já empregamos os dois milhões de
cruzeiros
Não sabemos como iremos nos arranjar em Jaguaraçu, pois o que poderemos esperar
deste nosso Estado? E certo que, sem a ajuda do senhor, Jaguaraçu nada conseguirá.
Aproveitamos a oportunidade para transmitir os comentários que temos ouvido sobre a
atuação do senhor na Câmara e nos decididos pronunciamentos a respeito da situação
que presentemente atravessamos. Todos elogiam a atitude do senhor. Estamos satisfeitos
em ser assim bem representados. A penetração do senhor tem sido enorme. Nesta gloriosa
luta que Deus ilumine e dê forças ao senhor
Profundamente agradecidos, transmitimos ao senhor, mais uma vez, a satisfação do nosso
povo de ver-se plenamente assim representado pelo senhor
'In Sacerdotio Christi'

Pe. Otacílio Fernandes Ávila.
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Quanto à marca da inauguração do prédio do Ginásio, estamos na dependência dos vi-
dros e dos moveis. Queira Deus que em julho o senhor possa benzer o prédio.
Reiterando nosso sentimentos de gratidão, despedimo-nos pedindo ao Senhor abençoar-nos.
'Tu Sacerdotjo Christi'

Pe. Otacílio Fernandes Ávila.

"Marliéria, 23 de março de 1965
Revmo. Si: Pe. Pedro Vidigal,

Fomos a Nova Era na esperança de encontrá-lo afim de conversarmos sobre a mudança
da festa inaugural do prédio. Desencontrando-nos, deixamos telegrama e carta.
Passadas as chuvas, iremos, com bastante antecedência, marcar as justas festas, quando
iremos dar aos nossos alunos ocasião de se mostrarem gratos aos nossos benfeitores.
A gratidão é uma virtude que os alunos devem cultivar Afesta será ocasião propícia para
formá-los neste particular
Iniciamos as aulas dia 14 de março. Estamos com 163 alunos. Colocamos um caminhão
que diariamente transporta 32 alunos de Jaguaraçu para o nosso ginásio. Temos também
alunos de Alflé. Depois de tantas lutas, é consolador para nós vermos os resultados já
palpáveis.
Ao Senhor; estas três comunidades serão sempre agradecidas, pois sem o seu decisivo
apoio, tal ideal jamais se concretizaria.
Estamos com o Ginásio Estadual estabelecido, apesar de prevermos lutas posteriores
com a Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, que tem muito de idealismo, mas
sem possibilidades reais de concretizá-lo.
Com o Ginásio Estadual não teremos o angustioso problema de manutenção de professo-
res. Neste particular a nossa grande sorte foi não termos feito o prédio por intermédio da
Campanha, dela tendo sido feito totalmente independente. Mas a CNEG, segundo infor-
mações, sempre procura criar caso, mesmo sabendo da razão que a gente tem. Estamos
com a Artesanato em movimento. As ajudas do senhor - refiro-me às verbas federais - são
para nós grande estímulo. Os papéis estão em perfeita ordem.
Serão encaminhadas, ainda esta semana, para um Procurador em Brasília: Assessoria
Técnica Parlamentar e Ministerial - Edifício Ceará - sala 1.103 - Caixa Postal 779 -
Brasilia - DE
Vimos o ginásio de Nova Era já pintado. Ficou um monumento. Quanto o Vale do Rio
Doce tem recebido do Senhor!... Só Deus sabe os trabalhos que, hospitais, maternidades,
energia elétrica. agua, calçamento, praças de esportes, artesanatos, obras, têm causado
ao representante do Vale. São obras perenes, que, pelos séculos, irão bendizendo o
idealizador e concretjzador.
Senhor Padre, mais uma vez, agradecidos, nos despedimos, pedindo a Deus recompensar
ao nosso grande benfeitor.
Deus nos guarde.
Cordialmente,

Pe. Otacílio Fernandes Ávila.

*

AÇÃO POLÍTICA

Marliéria, 9 de junho de 1965
Revmo. Si: Pe. Pedro Vidigal,
'Pax!'

As cartas do senhor sempre nos têm feito bem. É necessário, portanto, reatarmos corres-
pondências.
O nosso ginásio, senhor padre,funciona muito bem. São 163 alunos, oriundos de Jaguaraçu,
Alflé, Marliéria e Timóteo. Já com a 4• série! Temos a satisfação de vê-los com possibili-
dades de vida melhor para ofuturo. O senhor, certamente, se sente recompensado em ter
contribuído tão de perto para esta vitória da nossa comunidade.
Sempre nos vêm à memória aqueles dias de lutas que foram sustentadas pelo senhor e por
nós. Não poderemos ser ingratos ao senhor Deus abençoe todos os seus empreendimen-
tos. Hoje, em paz, trabalhando estamos pelo bem comum durável.
Estamos, atualmente, preparando a paróquia para as festas da Primeira Missa Solene do
nosso Diácono Cícero de Castro, que receberá a Ordenação Sacerdotal no próximo dia
29 de junho em Mariana. Cantará sua Primeira Missa em Marliéria às 2 horas do dia 4
de junho.
Toda a comunidade paroquial se sentirá honrada com a presença do senhor a estas sole-
nidades. O horário da missa solene, 2 horas da tarde, certamente possibilitará a vinda do
senhor E o que esperamos.
Na certeza de sua vinda, despedimo-nos, pedindo bênçãos para a nossa comunidade.
Cordialmente,

Pe. Otacílio Fernandes Ávila.

XI

DE PONTE NOVA

Ponte Nova, em 20 de setembro de 1967.
Exmo. Si: Deputado Pe. Pedro Vidigal,

A Associação Rural de Ponte Nova promoverá, este ano, de 15 a 22 de outubro, a XII
Exposição Agropecuária Industrial e Comercial do Vale do Piranga.
Considerando a relevância do acontecimento para a vida socioeconômica do município e
as vinculações que o ilustre Deputado estabeleceu com Ponte Nova, em virtude dos notó-
rios benefícios à nossa comunidade, através de seu trabalho fecundo no desempenho do
mandato na Câmara Federal, apraz-nos convidar V Exa. para a solenidade de abertura
daquela mostra.
Antecipando agradecimentos pela aquiescência do insigne Coestaduano a este convite,
renovamos a V. Exa. os votos de elevada estima e sincera admiração.

Nazareno Rezende de Castro Monteiro - Presidente da Associação Rural de Ponte Nova

João Batista Viggiano - Prefeito Municipal
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Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova, 11 de setembro de 1968
Exmo. Sr Dr Pe. Pedro Vidigal,
DD. Deputado Federal

Temos a imensa honra de comunicar-lhe que a Câmara de Vereadores de Ponte Nova,
pelos muitos serviços prestados a esta cidade por V. Exa., quer sentir-se enobrecida, con-
siderando-o um dos nossos.
Por este motivo, por unanimidade dos vereadores e por indicação do Vereador João Bosco
da Fonseca, conferimos-lhe o título de Cidadão Ponte-Novense.
Não temos prêmio maior a oferecer-lhe, este constitui o nosso máximo.
Gostaríamos de que a entrega do título fosse motivo para a presença de V Exa. em nossa
cidade.
Pediríamos-lhe que o aceitasse e marcasse a data para, em nossa sala de sessões,
receber o título.
Muito agradecidos pela atenção dada a este convite, e pelos serviços prestados à Ponte
Nova, aguardamos a resposta de V Exa.
Cordialmente,

a) Wilson de Carvalho e Silva
Presidente, em exercício.

*

Palavras do Professor Mário Clímaco, no discurso de saudação, em nome da Conferência
de São Vicente de Paulo, Conselho Particular de Palmeiras, em Ponte Nova, ao Dr. Oswaldo de
Andrade, executor do Plano Nacional de Educação, ao Dr. Mário de Morais, diretor da LBA, e à
Professora Dora de Souza Parma, diretora do Curso Complementar em Minas Gerais:

O Curso Complementar recebeu o nome saudoso de D. Augusta Maciel Vidigal, progenitora
do eminente Deputado Pedro Maciel Vidigal, justa homenagem a S. Exa.
Revelando lucidez e patriotismo no desempenho do mandato, nítida compreensão de um
problema que atormenta o Brasil, o nome desse nosso representante na Câmara Federal
abriu largos caminhos à obra desta Conferência, através de sua imaginação criadora,
tornando-se, por direito de conquista, seu grande benfeitor.
O insigne homem público, pelas saudáveis intenções com que tem agido em Ponte Nova,
alçando-se à condição de filho do município, merece perene reconhecimento da Socieda-
de de São Vicente de Paulo e da cidade inteira, pois mais de 100 mil cruzeiros novos
canalizou para aqui, provenientes de verbas orçamentarias, nas quais se incluem 45 mil
por intermédio do Episcopado alemão.
Seu espírito, jamais se perdendo nos devaneios ou nos sonhos de obras suntuárias, vazias
de conteúdo ético, procurou auscultar os anseios do povo que tanto compreende as di-
mensões de sua inteligência, a nobreza de suas idéias, que buscam a essência comunitá-
ria. Esta reside no mundo em que as crianças e os jovens habitam, aos quais nos cumpre
amparai de maneira afazê-los, amanhã, os elementos basilares de que depende a solidez

do edifício social, só possível quando seus homens se mantêm à altura do múnus público.
Exercê-lo honestamente significa zelar o patrimônio legado pelos maiores, conservando-
o ao abrigo dos agentes da destruição, da demagogia e da aventura política, procurando,
no trabalho construtivo e no estudo freqüente das questões vitais, ajudar o enriquecimen-
to nacional, objetivo comum e irrenunciável dos povos verdadeiramente livres.

Do discurso pronunciado pelo Professor Mário Clímaco, no dia 19 de julho de 1969, no
ato de inauguração do Curso de Formação Profissional, mediante convênio com a Febem e o Senai,
são estes trechos:

1. A Sociedade de São Vicente de Paulo, de Palmeiras, vê, hoje, concretizar-se neste ato, a
que figuras eminentes imprimem o brilho de sua presença, uma aspiração de seus direto-
res, fiéis às idéias saudáveis que sempre dominaram o grande artífice desta obra, o Depu-
tado Pedro Maciel Vidigal, sob a égide de Augusta Maciel Vidigal, cuja memória tanto
reverenciamos.

2. Político, no sentido aristotélico do termo, sentiu o problema, com a exuberância, a
cultura, o fulgor da sua inteligência, que o estudo sério e o contato com as grandes civi-
lizações aprimoram dia a dia, sentiu-o, lucidamente, o Deputado Pedro Vidigal. Sentiu-o,
carregado de afeto, porque é um dos nossos, há trinta e sete anos, desde 1932; porque
aqui educou, também, dignificando a cátedra, honrando-nos com o seu convívio e a sua
amizade, e aqui verificou como nos feria a carne o drama brotado em nossas encostas,
nos lares pobres, cruciando famílias malcontidas nos tugúrios, lembradas, apenas, na
agitação aventureira dos momentos eleitorais, falsos líderes invadindo-lhes a casa solitá-
ria, de escasso pão, com o verniz de seus gestos e o sorriso alvar anunciando promessas
que, cessados os entreveros, resvalariam para o crime do esquecimento. É que S. Exa.,
como no-lo disse em reveladora carta, jamais abrirá janelas para as boas esperanças do
povo com a intenção de fechá-las depois, sem qualquer cerimônia. Abre-as e abriu-as
nesta Casa, onde se forja o futuro de Ponte Nova para que, nelas, penetre a luz da educa-
ção, orientada para o trabalho, luz que ganha intensidade, integrando crianças nascidas
sob o signo da pobreza, na sociedade, que poderá então, recebê-las, amanhã, confiante
em seu procedimento, na sua utilidade, no seu porvir

3. A Sociedade de São Vicente de Paulo, de Palmeiras, vê, neste ato, um evento promissor à
consolidação de sua obra, em virtude desses serviços inestimáveis. Sonharam-na os vicentinos
e efetivaram-na, à frente os bravos Marcos Rodrigues Pereira e Antônio Bartolomeu; so-
nhamo-la com o idealismo de quem a imaginou e a tomou possível, o Deputado Pe. Pedro
Vidigal, segundo os imperativos locais. S. Exa. ajustou-se, ao trazer-nos os recursos para
esta obra e a sua orientação, àquele conceito que depreendemos de uma página de Jacques
Maritain: o de que a educação, para ter conteúdo ético, não se pode despojar dos princípios
cristãos, sem os quais as tentativas humanas fatalmente malogram.
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Do discurso pronunciado pelo Professor e Jornalista Mário Clímaco, no ato de inaugura-	 Em seu número 1838, O Jornal do Povo, dia 16 de junho de 1968, publicou, na primeira

	

ção do Centro de Ensino Profissional Augusta Maciel Vidigal, em Palmeiras (Ponte Nova), no dia	 página, assinado por seu redator-chefe Mário Souza Clímaco:
29 de setembro de 1968, estas palavras:

FATOS E PERFIS
Mandato significa pesado ônus e os que neles se investem não devem fazê-lo sem dizer ao
que vêm, fechando-se no círculo de aço de suas ambições, negligenciando a promoção do
bem comum, esquecidas as obrigações que ocorrem ao portador de uma outorga.

'Mandato' - disse-o muito bem o Senador Mílton Campos - 'vincula o mandatário à
determinação do mandante. Mandato é representação, e aos homens públicos o que lhes
cumpre é procurar conhecer sempre as aspirações e inspirações de seus mandantes, para
que nunca sejam infiéis a essa determinação soberana.'

O Deputado Pe. Pedro Vidigal, todos o sentem nos lances de seu intenso jornadeio, sabe
justificar uma outorga, quer na tribuna da Câmara, nos debates das Comissões parla-
mentares ou no diálogo democrático em que se afirma a sua inteligência, sem contudo
ficar adstrito a estas áreas, pois não faz, na vida pública, apenas verberar erros ou esti-
mular acertos, em páginas lapidares de sabor clássico. Tem a virtude de converter em
obras sua atividade política, beneficiando a comunidade mineira. Alia, destarte, aos atri-
butos do homem de pensamento, os do político realizador; obediente ao programa a que se
propôs: saúde e educação. Assim no-lo dizem suas obras no Vale do Rio Doce e aqui,
abrindo as portas a meninos e meninas que, muitas vezes ameaçados de abandono, ama-
nhã irão portar uma ferramenta de trabalho. Eis, refletida nesse procedimento, a política
de Aristóteles, segundo a qual ao legislador compete ocupar-se da educação, imprimin-
do-lhe conteúdo nitidamente democrático.
Ortega y Gasset, num belo ensaio sobre Mira beau, sustenta, a impossibilidade de concili-
ar-se o político, homem de ação, com o intelectual. Este - assevera o ensaísta 'vive, prin-
cipalmente, uma vida interior; vive consigo mesmo, atento à palpitação de suas emoções,
enquanto o homem de ação não existe para si mesmo, não se vê a si mesmo - o ruído de
fora não lhe deixa ouvir o rumor de sua intimidade'.
O Deputado Pe. Pedro Vidigal, ao desempenhar seu mandato, no qual se completam o
homem de pensamento e o político dinâmico por excelência, mostra fugir à realidade o
conceito de Ortega y Gasset.
Estudioso dos problemas da educação, velho madrugador dos livros, agudo observador
das civilizações sedimentadas e das gritantes necessidades de seu país, transforma, S.
Exa., em fartas messes, os seus conhecimentos, a larga experiência, sofrida e vivida, e o
prestígio honestamente conquistado.
Ponte Nova é um exemplo. Beneficiária de seu trabalho, neste Centro de Ensino Profis-
sional, a cidade, pelos filhos de São Vicente de Paulo, testemunha-lhe imperecível agrade-
cimento.
A última palavra, primeira, pelas evocações que suscita, à figura inesquecível que deu a
Minas e ao Brasil um de seus grandes filhos. Perpetuando nesta Casa a imagem de D.
Augusta Maciel Vidigal, buscamos, neste símbolo perfeito da mulher mineira, o exemplo
das virtudes cívicas e cristãs, capazes de trazer estímulo a quantos, devotando-se aos
alunos deste Centro, saberão honrar a obra de que é o maior artífice o seu filho ilustre -
o Deputado Pe. Pedro Vidigal

*

Consagração de um mandato

O Deputado Pedro Maciel Vidigal estará em Ponte Nova, dentro de alguns dias. Não
constituirá, essa visita, simples episódio envolvendo objetivos eleitorais. Por feitio pró-
prio e em virtude dos atributos que lhe compõem a figura austera, o Deputado Pedro
Vidigal, cuja vida pública sempre se arrimou no idealismo e nos honestos labores de uma
aprimorada inteligência, só se desloca de sua tribuna cívica no Parlamento quando o
exigem os imperativos do bem comum, dominadora preocupação de seu espírito cintilan-
te, fiel às palavras inscritas no prólogo do memorável discurso que mobilizou as atenções
da Câmara Federal, em 9 de fevereiro de 1966:

'Deus houve por bem me conceder uma fibra de lutador a qual me tem feito amoroso das
dificuldades. Gosto delas para ter o prazer de transpô-las. Sobretudo possuo a grande
felicidade de poder ser útil ao Povo. A grande felicidade de poder fazer; da Política, um
instrumento com que estou trabalhando para que o Povo possa viver melhor'.

Homem estudioso, metódico, devotado inteiramente ao trabalho visando a engrandecer
o Estado e o País, sua presença, a espaços, em nossa terra assinala sempre, na palavra
e nos gestos, um serviço a este Município, que ele dignificou na cátedra do antigo Giná-
sio D. Helvécio e continua honrando, através da boa ação política, realçada pelos ful-
gores de seu talento. Assim o atestam a Conferência de São Vicente de Paulo, Palmei-
ras, e muitas instituições locais, nunca ausentes de suas preocupações, lembradas ao
ensejo da discussão e votação do Orçamento Geral da República e no decurso de sua
fecunda carreira parlamentar. A visão da realidade nacional e o exato conhecimento
das exigências de suas causas, longe de arrefecer-lhe o ânimo construtivo, retempera-
lhe as energias - e ei-lo erigindo hospitais, ginásios, grupos escolares, escolas profis-
sionais, transformando as paisagens de sua área de influência em quadros promissores,
onde se agitam jovens e adultos recuperados para o trabalho e, robustecendo-nos a
esperança no futuro de Minas, crianças que irão, um dia, influir nos destinos do Brasil,
partindo de Nova Era, Governador Valadares, Presidente Bernardes, Caratinga,
Itambacuri, São Domingos do Prata, Marliéria - Ponte Nova, cuja obra confere-lhe o
título de pioneiro do ensino pré-profissional nesta cidade. Alcançando as crianças aban-
donadas índice assustador; a pobreza e a indigência levá-las-iam aos caminhos da
marginaliza ção, se lhes faltasse o estabelecimento nos moldes do que nos oferece, hoje,
a Conferência de São Vicente de Paulo. Dotada de uma creche, afinada ao programa
que o Deputado idealizou, a instituição atingirá, em futuro próximo, os limites da per-
feição, agasalhando recém-nascidos, entregando-os, mais tarde, à sociedade, portando
uma ferramenta de trabalho.
A visita do Deputado Pedro Vidigal, desta vez, assinalara o remate de sua obra notável. S.
Exa. irá fazê-lo coroando, também, o trabalho incansável de Marcos Rodrigues Pereira e
Antônio Bartolomeu, vicentinos modelares, assistidos pela diligência admirável do Padre
Rafael Faraci e por elementos responsáveis de Ponte Nova, incorporados à jornada pie-
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dosa. Aguardemos o visitante insigne e saibamos agradecer-lhe os frutos do que ele, com
muita propriedade, e sem falsa modéstia, denominou 'sua boa ação política'.

*

Coexistem, na personalidade do Deputado Pedro Vidigal, o legislador competente, sério,
absorvido nos assuntos interessando à saúde e à educação do povo, e o homem de pensa-
mento, visão abrangente dos problemas humanos, refletida nas páginas de sabor clássico
e na oratória eloquente que o converteu numa das maiores vozes do Congresso Nacional.
Mas, sabe S. Exa., que a saúde e a educação, para atingir índice ideal de aproveitamento,
beneficiando extensas áreas de elevado continente populacional, dependem de sólida eco-
nomia, cuja fulcro se encontra no sistema rodoviário eficaz. Eis por que sempre insistiu o
ilustre coestaduano nas providências tendentes a ampliar a nossa rede rodoviária, indis-
pensável à dinamização do trabalho, à expansão da riqueza em que ele se transforma,
estimulado pelo desdobramento de estradas de penetração, enriquecido pelas novas téc-
nicas e recursos oriundos dos grandes centros.
O' Jornal do Povo', edição de 30 de abril, acentuou bem a importância da estrada Ponte
Nova - Rio Casca. E apontou, calcado em documentos irretorquíveis, as primeiras e
decisivas medidas que ensejaram a construção da obras relevante.
Em face do exposto, reafirma o Deputado Pedro Vidigal a eficiência de suas atividades,
permanecendo, imperturbável efinne, naquela posição que foi, e o será sempre uma cons-
tante de sua carreira pública: a de incansável defensor dos interesses eminentemente
populares, infenso à demagogia, enérgico na preservação de seus princípios, atento à
problemática administrativa, cioso, sobretudo, de seus deveres perante os eleitores que
lhe conferem, em pleitos sucessivos, a honrosa outorga.
Saúde e educação, eis o binômio que absorveu toda a vida do Deputado Pedro Vidigal,
mas o problema rodoviário, não o esquece nunca, S. Exa. Alheio a interesses partidários
ou pessoais, quando em tela as aspirações coletivas, exerce o Deputado uma ação políti-
ca de tal forma honesta e equilibrada, que morrem sem repercussão as campanhas e
artifícios atribuindo, muitas vêzes, a outrem o que lhe pertence por direito de conquista.
A história da ligação de Ponte Nova a Rio Casca por uma rodovia asfaltada inscreve um
nome que fez do mandato um verdadeiro ministério, no qual se fundem, à competência, à
meridiana clareza de espírito, a visão do estadista, a pertinácia e a vontade lúcida de
realizar em favor do povo, única preocupação desse lídimo representante de Ponte Nova
na Câmara Federal.

E, no seu número 4.070, o mesmo Jornal do Povo publicou:

Sociedade, ensino e cultura

Amigo ilustre de Ponte Nova e desta folha,

Verá passar; amanhã, 18, o seu aniversário o ex-Deputado Pedro Maciel Vidigal, cujas
manifestações pujantes da inteligência - genealogista, historiador; memorialista de notá-
veis méritos - o situam entre os categorizados escritores e humanistas de Minas Gerais.
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Quem o diz não somos, apenas, os que mourejamos no 'Jornal do Povo' são as maiores
autoridades de nossas letras e a crítica mais exigente do País. Essa atividade, a que a
solidez da cultura imprime, seriamente, fulgurações, coroa toda uma existência devotada
aos livros, aos superiores interesses do Brasil, de seu Estado e de nossa terra. Parlamen-
tar de quem o mandato exigiu quanto o recomendavam suas notórias credenciais, Pedro
Maciel Vidigal, desde a Assembléia Legislativa de Minas até alcançar posição relevante
entre seus pares na Câmara Federal, numa longa fase em que militavam inteligências do
porte de Aliomar Baleeiro, Pedro Aleixo, Carlos Lacerda, Adauto Lúcio Cardoso, sempre
vimos todos, nele mesmo, afigura austera, decidida, independente, rigorosamente volta-
da para o exercício de seu 'munus', a luz de uma compreensão do dever que ofez admira-
do e respeitado. Ao nosso Município prestou serviços históricos. A rodovia Rio Casca—
Ponte Nova, a obra modelo onde o Senai marca sua presença, o Centro de Aprendizado
Profissional 'Augusta Maciel Vidigal', o Salão Paroquial, erigido com expressivas dota-
ções do então deputado e de outros que por sua influência ajudaram a paróquia, eis o
quadro de suas realizações, originando o reconhecimento do Poder Público, do mundo
religioso, afinal, dos filhos de Ponte Nova, entre os quais se inscreve Pedro Maciel Vidigal,
em virtude de manifestação unânime da Câmara Municipal.
A esse grande amigo da cidade, e nosso, sempre distinguindo 'Jornal do Povo' com exce-
lentes colaborações, saudamos afetuosamente, registrando a expressiva data.

XII

DE GOVERNADOR VALADARES

Governador Valadares, 31 de julho de 1959
Prezado Pe. Pedro Vidigal
L. J.

O Pe. João vai estar com o Sr. e esta é uma oportunidade para lhe apresentar os melhores
votos de boas-vindas, depois de sua proveitosa viagem à velha Europa.
Lá de longe, o Sr mandou sua palavra de estímulo ao movimento sobre o Menor Abando-
nado, coisa que muito me desvaneceu.
Tudo correu bem. Houve muito entusiasmo. Criou-se desta maneira um clima excelente
em torno do maior problema da região. Mas, até agora, o Sr Governador ainda não
assinou a escritura de doação do campo de semente às Obras Sociais da Diocese.
Quero, abusando da sua bondade, colocar a construção do Seminário de Nossa Senhora
Auxiliadora sob a proteção do caríssimo Pe. Pedro Vidigal. O serviço de terraplenagem
esta praticamente terminado e gostaria muito de iniciar quanto antes as obras
Pedindo a Deus que coroe seus trabalhos de pleno êxito e lhe dê sempre saúde, aquifica o
seu, em Cristo, muito grato,

a) Dom Herinínio.
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Governador Valadares, 9 de fevereiro de 1962
Caríssimo Pe. Pedro Vidigal,
L.J.C.
Um abraço amigo e minha visita.

Li atentamente a carta reservada que o Sr. enviou ao Padre João Verbeek.
E realmente impressionante o interesse que têm os comunistas em eleger o maior número
possível de deputados que defendam as suas aspirações de domínio em nossa Pátria. E
como não poupam recursos materiais para atingir os seus fins!
Acho mesmo que nós precisamos nos unir para fazerfrente àquelas aspirações comunis-
tas, elegendo maior número possível também de elementos nossos, de nossa confiança,
que defendam os nossos princípios cristãos.
Quanto à sua pessoa, esteja certo de que vamos dar o máximo apoio à sua candidatura.
Nada mais natural por se tratar; em primeiro lugar; de um sacerdote, que está de fato à
altura do cargo político que desempenha com tanto brilhantismo e acerto. Além, disso, o
Sr. tem nos ajudado muito, pelo que lhe somos sinceramente gratos.
Graças ao auxilio que o Sr nos enviou há pouco, reiniciamos a construção de nosso
Seminário, que estava parada.
Esperamos inaugurá-lo ainda ano de 1962, quando a Diocese completa seu primeiro
lustro. O Sr. será convidado de honra para tão auspicioso acontecimento e, na oportunida-
de, nós faremos questão de tornar público todo o apoio que o Sr. nos tem dado, não só para
o Seminário, como para as outras obras sociais da Diocese. Penso que, assim fazendo,
estaremos cumprindo um dever de justiça e gratidão.
Tenho a grata satisfação de comunicar-lhe que recebemos dois sacerdotes belgas, da
Universidade Lovaina, que vêm especialmente para a direção do nosso Seminário.
Foi uma 'sorte grande', mas, ao mesmo tempo, aumentou o nosso compromisso de termi -
nar a construção do prédio. Por isso quero dizer-lhe que conto certíssimo receber a sua
subvenção de dois milhões ainda no decorrer deste ano. Eis o único recurso com que
espero contar para não paralisar mais a obra, inaugurado-a neste 1962.
Certo de seu inteiro apoio e de sua eficiente colaboração, antecipo meus mais calorosos
agradecimentos e quero, uma vez, deixá-lo tranqüilo quanto à cobertura que esperamos
dar à sua reeleição.
Agradecido servo em Cristo,

Hermnínio, Bispo de Gov. Vai.

Meu caro Pe. Pedro Vidigai,
L. J.
Votos de saúde e paz.

A situação cada vez mais aflitiva do País nos causa imensa preocupação. Que Nossa
Senhora Aparecida salve mais uma vez o Brasil.
A coisa por aqui vai andando com dificuldade, como o Sr sabe, com os preparativos para
o Concilio e o problema da construção do Seminário. Mas suas palavras me animaram e
estou pedindo a Deus que sejam realizadas todas as nossas boas esperanças. Assim, via-
jarei tranqüilo, deixando as dívidas liquidadas.
Como é bom a gente ter alguém em quem confiar! O Sr. tem sido a esperança deste
pobre Bispo!
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Que o 7 de outubro lhe traga uma estupenda vitória, pois o Sr a merece e nem sei se haverá
outro que mais o mereça. Tudo isso lhe digo com a sinceridade de um verdadeiro amigo.
Não o esqueço também nas orações.
Abraços de

Dom Hermínio

Governador Valadares, 15 de setembro de 1962.

Governador Valadares, 2 de julho de 1966
Prezado amigo Dep. Pe. Pedro Vidigal,
L.J.C.

Estou em falta com o Sr Vá desculpando as falhas deste Bispo que faz o possível para
vencer a batalha.
Acompanho os seus trabalhos e sou grande admirador seu, como já é de pleno conheci-
mento.
Agradeço todo seu grande interesse por nós. Deus lhe pague! As subvenções que o Sr. tem
destinado para as nossas obras, recebemo-las todas. Consegui, no Rio, bons procuradores,
ativos, que não deixam escapar cousa alguma.
Continue, bondoso amigo e dinâmico Deputado, a nos ajudar com a mesma amizade de
sempre.
Enviando para o Sr uma bênção, quero dizer-lhe que sua pessoa e suas intenções estão
dentro de minha Missa, no 'memento ' diário.
Grande abraço do seu, 'in Christo'.

D. Hermínio.

Governador Valadares, 23 de dezembro de 1967
Prezado amigo Deputado Pe. Pedro Vidigal,
L. J.

Se esta carta tem a finalidade de cumprimentar o bondoso amigo ao ensejo das festivida-
des de Natal e Ano Novo, pedindo ao Menino Deus pela sua felicidade e de sua Exma.
Senhora, e o faço com prazer e alegria, outro objetivo também importante é enviar-lhe os
melhores agradecimentos pela ajuda generosa que sempre tem dado à nossa Diocese.
Recebi, há poucos dias, pelo Banco do Brasil, subvenções ordinárias que o Sr nos concedeu.
Convido-o a passar por aqui. A minha residência, modesta, foi aumentada de alguns quartos
e salas, e receberá o Sr. com imenso prazer
Quero mesmo que o Sr veja nossas últimas realizações e estude, 'in loco', o que mnais
poderá fazer a favor da nossa Diocese.
Com o abraço sempre sincero e amigo, acompanhado de bênçãos, do seu

Dom Hermínio.
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XIII

DE MANTENA

Paróquia de S. Antônio de Mantena, 3 de junho de 1960
Revmo. Pe. Pedro Vidigal,
Paz e bem!

Na qualidade de novo vigário desta paróquia, cabe-me a honrosa incumbência desta missiva,
afim de pleitear, junto a V Revma. como Deputado Federal, recursos para o acabamento
das obras sociais do 'Hospital S. Vicente' e do Ginásio 'Castro Alves 'nesta cidade.
Como V Revma. bem sabe, são obras de grande alcance social, sendo, porém, que há de
notar-se o seguinte: faz muitos anos que o Ginásio 'Castro Alves' está fundado, já haven-
do diplomado muitas turmas, entretanto, sem sede própria, de vez que sempre funcionou
e até hoje funciona em prédio do 'Grupo Escolar Antônio Carlos'.
Sempre acompanhei, pelo jornalzinho de Itambacuri, sua generosidade quase ilimitada e
sua cooperação eficaz nas obras ali realizadas, ou seja, no Ginásio Pio XII e no hospital.
Seja-me permitido dirigir-me a V Revma. como Padre e como Deputado Federal afim de
pedir-lhe, para o hospital, um auxilio de dois milhões de cruzeiros, ao menos; e para o
'Ginásio Castro Alves', outro de dois milhões.
No caso de não poder conseguir o que lhe estou pedindo para o ginásio, peço-lhe
encarecidamente que consiga, ao menos, por enquanto, a quantia de quinhentos mil cruzei-
ros, pois a continuação da construção de sua sede está correndo o risco de ficar paralisada.
O povo de Mantena há de rogar a Deus que, na sua bondade infinita, o abençoe.
De todo o coração agradeço - lhe antecipadamente tudo o que fizer para nós. 'Oremus ad
invicem'.
Aceite um abraço do seu afmo em S. Francisco,

a) Pe. Frei Daniel de Minéo - Vigário.

Mantena, 27de julho de 1965
Caríssimo Pe. Pedro Vidigal,
Paz e bem.

Somente hoje estou podendo lhe escrever esta carta. Envio-lhe as fotografias que revelam
etapas mais antigas e mais recentes da construção do nosso Hospital São Vicente. Creio
que nem todas são aproveitáveis. Fica a seu critério escolher as melhores. Caso, porém,
deseje outras, escreva que será atendido.
Atualmente há enfermarias prontas e quartos de pensionistas mobiliados. Estão em fase
de acabamento as salas de parto, operação e esterilização.
Junto vai uma 'listinha 'do que ainda precisamos.
De todas as necessidades de Mantena realmente o hospital é uma das mais urgentes. As
nossas casas de saúde atendem uma área habitada por mais ou menos 300 mil pessoas,
isto é, vários municípios. A Conferência Vicentina não sabe como socorrer tantos pobres
necessitados. Calcule o bem que o Sr. fez, ajudando o hospital de Itambacuri e multiplique
por cinco, e saberá o benefício que nos trará.
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Fiquei contentíssimo com a nossa palestra em Conceição. De lá voltei com a certeza de
que poderei contar com sua ajuda 'substanciosa 'para o nosso hospital.
Tivemos a sorte de arranjar irmãs enfermeiras, médico, mas falta-nos o hospital equipa-
do. Esperamos da sua generosidade que venha em nosso auxílio. Assim sendo, ele será
obra de grande alcance, pois a nossa região é habitada por uma enorme população rural
que terá, resolvidos, muitíssimos de seus grandes problemas. Como lhe falei, há um andar
térreo que aproveitaremos para, nele, instalar um ambulatório e outros serviços de assis-
tência social relacionados com a educação, a alimentação etc. das nossas favelas.
Sem mais, com um forte abraço, peço a Deus que lhe recompense por seus generosos
esforços.
Atenciosamente o servo em Xto.

a) Pe. Frei Henrique.

P.S.: Agradecemos seu substancioso auxilio de Cr$ 3.500.000 recebido há poucos meses.

Ginásio Castro Alves - Mantena, 12 de agosto de 1976
Exmo. Sr Pe. Pedro Vidigal,
Deus o proteja.

Tomo hoje a liberdade de lhe escrever para lhe solicitar um enorme favor
Não sei até hoje que rumo tomou o processo que enviei para Nova Era, referente à verba
que V Exa. se dignou destinar para o nosso ginásio, tão necessitado de auxilio para
concluir do seu prédio.
Já escrevi a V Exa. a respeito deste assunto. Julgo porém que a carta não lhe chegou às mãos.
Desejo lembrar-lhe o grande pedido de carteiras que fizemos, quando de sua passagem
por aqui. Preciso muito delas. Estou num dilema: não sei se mando fazer as que me faltam
ou se vou esperar as de V Exa.
Nosso ginásio esta crescendo muito em número de alunos. Urge equipá-lo.
Com a admiração de sempre,
às suas ordens

a) Pe. Frei César de Santa Teresa.

*

Mantena, 9 de dezembro de 1967
Revmo. Pe. Pedro Vidigal,

Bem de perto em todas as nossas atividades, temos constatado o carinho e a generosidade
de vossa alma, em benefício dos menos favorecidos.
Soubemos, por meio de Frei Henrique, que nos concedestes mais uma subvenção para o
ano de 1968 e épor isso que hoje nos dirigimos a vós para, sinceramente, agradecer-vos
mais outra prova da vossa bondade.
Ficamo-vos também muitomuito gratas pela parcela que já recebemos (da verba de NCr$
8.000,00).
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Enfim, não temos palavras para agradecer-vos convenientemente. Só Deus vos poderá
recompensar os favores que nos vindes proporcionando.
Aproveitamos o ensejo para enviar-vos, como também à D. Ruth, nossos sinceros votos de
Feliz Natal e próspero Ano Novo. Que as alegrias destes dias festivos permaneçam em
vossos corações, como recompensa de todo bem praticado.
Com sincera gratidão e estima, subscrevo-me

a) Irmã Irene Messina - Diretora.

*

Colégio Estadual - Mantena, 21 de maio de 1968
Exmo. Sr Pe. Pedro Vidigal,
'Pax et bonum.'
Deus guarde V Exa.

Nossa comunidade vai indo muito bem. Cada um trabalhando de acordo com as suas
energias.
O nosso ginásio, funcionalmente falando, esta praticamente indo muito bem.
O Colégio Estadual, que nele funciona, vai diplomar neste ano, a primeira turma.
Apenas a construção do prédio aguarda seu complemento. Ainda há muito o que fazer
Minha esperança estava no bom auxilio que V Exa. havia destinado para ele. Ainda me
sobram esperanças de recebê-lo. Assim, deixarei completada esta grande obra dos Padres
Capuchinhos em Mantena.
Nunca duvidamos de sua capacidade de fazer benefícios, embora eles sejam inúmeros.
Nossa esperança é V Exa.
Deus o abençoe.
Aqui fica o admirador

a) Pe. Frei César de Santa Teresa.

*

Nosso colégio cresceu muito. No próximo anofuncionará nele o curso científico. O prédio
atual não comporta isto tudo. Devo então estender as obras a um outro edtfício que temos
ao lado, como V Exa. bem viu. Isto vai exigir de nossa parte mais despesas. Penso, então,
em solicitar mais uma vez seus préstimos. Se V. Exa. quiser empreender mais um
esforçozinho em nossa ajuda, a instrução em Mantena, sob nossa orientação, receberá
novo e extraordinário impulso, não deixando de aparecer novamente sua operosidade em
prol da coletividade.
Deus lhe conceda em dobro todo o bem que deseja e realiza em proveito alheio.
Aqui continuamente a confiar em V Exa.
Rogo a Deus que o abençoe.

a) Pe. Frei César de Santa Teresa.

*

Instituto— Orfanato N. Sra. de Fátima - Mantena, 10 de outubro de 1968
Exmo. Sr Deputado Pe. Pedro Vidigal,
Cordiais saudações.

Espero que esta vá encontrá-lo gozando saúde efelicidade junto à estimada D. Ruth e que
tudo esteja correndo conforme os seus desejos.
Comunico-lhe que, neste ano, o Instituto-Orfanato N.Sra. de Fátima já recebeu a sua
subvenção ordinária de NC$ 2.500,00 e o Hospital São Vicente recebeu também a de
NCr$ 1.200, 00.
As religiosas e as órfãs continuam a rezar pela felicidade do Senhor, como também de D.
Ruth, pedindo a Deus que os abençoe.
Seria urna ingratidão nossa esquecer tão grande benfeitor, pois o senhor é  único que se
lembra sempre de nós.
Sem mais para o momento, subscrevo-me com religiosa estima e gratidão.

a) Irmã Irene Messina - Diretora.
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Colégio Estadual - Mantena, 19 de junho de 1968
Exmo. Sr Deputado.
Paz e bem.

Graças a Deus, com imensa satisfação recebi sua preciosíssima subvenção de NCr$ 8.000,00
(oito mil cruzeiros novos).
Junto a esta lhe envio uma cópia do plano de aplicação que foi remetido para o Ministério
da Educação. Dele não me afastarei uma vírgula.
Durante o mês de julho realizarei os trabalhos programados. Resta-me saber como lhe
poderei ser grato.
Quando os trabalhos estiverem em andamento, os nossos amigos saberão onde estão os
verdadeiros amigos.
Somos-lhe imensamente gratos por tudo o que tem feito em benefício de nossas obras
capuchinhas, hoje mantidas pelo (Sesebe) Serviço Social Educacional e Beneficente, anti-
ga Ordem dos Padres Menores.
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Hospital São Vicente de Paulo
Mantena, 14 de outubro de 1968
Prezado Padre Vidigal,
Paz e bem.

Recebi sua carta comunicando-me que as suas subvenções destinadas para nós foram
remetidas pelo Banco do Brasil.
Na mesma semana chegaram aqui todas elas, tanto as do ginásio como as do orfanato e as
do hospital.
O movimento do hospital esta de rachar Gente para chuchu, graças a Deus. Temos nos
virado para resolver os problemas financeiros mas, com a sua ajuda e sobretudo a de Deus,
estamos nos saindo mais ou menos.
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Contamos ainda com sua futura e preciosa colaboração.	 Suporto com resignação todas as ingratidões para com a minha pessoa. Porém não su-
Deus lhe pague.	 porto ingratidão para com a sua pessoa.
Lembranças à D. Ruth.	 Esteja certo da segurança de meu leal apoio e dos meus amigos.
Sem mais, com um forte abraço, subscrevo-me	 Um abraço do velho amigo.
Atenciosamente

Costa.
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a) Pe. Frei Henrique Maria do Coração de Jesus

*

Manteria, 20 de novembro de 1969
Prezado Padre Vidigal
Paz e bem,

Recebi sua carta pedindo as fotografias das grandes e beneméritas obras que, com seu
valioso auxilio, conseguimos realizar aqui em Mantena.
Nós, os padres capuchinhos, nos sentimos felizes e bem amparados com a sua dedicação,
o que nos faz, com muita honra, e gratidão, considerá-lo participante dos nossos louros.
Espero que o muito bem, que o amigo sempre fez, sirva de consolador e imenso prêmio
para a sua vida.
Caríssimo Pe. Pedro Vidigal, queira apresentar a D. Ruth nossos respeitosos cumprimentos.
O servo em Cristo,

a) Pe. Frei Henrique.

XIV

DE SANTA MARIA DE ITABIRA E DE ABRE-CAMPO

Do Dr. José Inocêncio Costa Júnior:

Santa Maria de Itabira, 27 de junho de 1961
Deputado Pe. Pedro Vidigal,

No dia em que regressamos de Conceição do Mato Dentro, foi abordado, aqui, certo
assunto referente ao seu completo desinteresse e falta de atuação da sua parte sobre o
problema de luz desta cidade.
Protestei energicamente contra tal absurdo, afirmando que o senhor já pagou com juros
excessivos a votação recebida aqui.
Fui, domingo, a Nova Era, regressando aqui e seguindo imediatamente a Belo Horizonte,
não  encontrando em ambas as cidades para conversarmos a respeito deste assunto que
profundamente me desgostou, causando-me grande exaltação nervosa e grande apreen-
são da parte do povo.
O senhor receberá o meu voto e os outros dos amigos que me acompanham, sem ter
qualquer compromisso com o município.
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Santa Maria de Itabira, 26 de março de 1962
Sr Deputado Pe. Pedro Vidigal,

Tenho a honra de, em nome do setor local da Campanha Nacional de Educandários Gra-
tuitos (CNEG) na certeza e na firme convicção de estar interpretando o unânime pensa-
mento do bom e gèneroso povo santa-mariense, dirigir a V Exa. uma palavra de agrade-
cimento e de esperança.
Agradecimento pela ação catalisadora de V Exa. carreando para o nosso ginásio polpudas
e generosas verbas que têm possibilitado antever a concretização de um sonho das gera-
ções santa-marienses: a construção de um estabelecimento de ensino que, sem exagero,
se tornou o termômetro de nossa coletividade.
Esperança de que V Exa. continue, como Patrono de nosso ginásio, conseguindo novas e
promissoras verbas para a continuação do novo bloco, que faz parte integrante do plano
total do ginásio, como já é do conhecimento de V. Em.
Na oportunidade, envio a V Exa. cópia do plano de aplicação da verba obtida por V Exa.
para o exercício de 1962.
Terminando, peço a Deus que guarde e inspire V Exa. para que possa continuar a traba-
lhar para o bem comum.
Atenciosas saudações

a) Geraldo Guerra de Carvalho
Presidente do setor local da (CNEG).

Santa Maria de Itabira, 15 de setembro de 1963
Prezado Sr. Pe. Pedro Vidigal,
A minha saudação respeitosa e amiga.

Por aclamação, foi o senhor escolhido paraninfo da turma de concluintes deste ano, em
nosso ginásio.
A escolha acertada e justa encheu-me de alegria, pois será esta uma das raras oportuni-
dades de demonstrarmos o quanto nos sentimos gratos pela sua ajuda constante e desin-
teressada ao nosso estabelecimento de ensino.
Se são inúmeros os favores que os santa-marienses lhe devemos, agora, com mais razão,
a dívida se tornou imensa.
Graças a seu prestígio, dinamismo e cooperação, o Ginásio Trajano Procópio é uma
realidade, uma obra imortal a serviço do povo.
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Pe. Pedro Vidigal, reconhecemos ser de muito sacrifício a sua vinda, mas muito maior a
alegria de todos, se pudermos contar com a sua presença.
Não ignoramos que sua inteligência rara, personalidade e atuação enérgica lhe reserva-
ram um lugar privilegiado e de destaque no cenário nacional; sabemos ser o senhor in-
transigente na defesa de nossas instituições democráticas - tudo isto traz-lhe muita res-
ponsabilidade e pouco tempo, mas, assim mesmo, contamos com a sua presença.
Seria uma decepção se tal não acontecesse!
Deixo a seu critério a data da formatura, em dezembro, para que se torne possível a sua
vinda.
Aguardo a sua resposta, pois é necessário providenciar os cartões de convite.
Com os mais sinceros agradecimentos, a minha estima sincera.

a) Glícia Guerra Moreira, diretora.

Sirvo-me desta oportunidade para, mais uma vez, agradecer-lhe este grande benefício que
conseguiu para nossa paróquia.
Tenho certeza que o artesanato há de prestar relevantes serviços, particularmente aos
mais necessitados.
Deus o guarde.

a) Pe. Geraldo Costa Vai.

*

XV

DE CÓRREGO NOVO

Prefeitura Municipal de Córrego Novo - MG, 30 de julho de 1967
Exmo. Sr Deputado Pe. Pedro Vidigal,
Os meus votos de saúde e felicidades extensivos a D. Ruth.

Com muita satisfação, recebi a "ambulância" prometida pelo senhor, o que representa a
realização de meu sonho dourado e das boas esperanças do povo de Córrego Novo. Não
sei como agradecer-lhe tamanho benefício que acaba de nos fazer
A Kombi, uma beleza, já esta prestando os serviços para os quais foi destinada. Já no dia
seguinte ao de sua chegada, pudemos, em cima da hora, socorrer uma criança cuja vida
corria perigo.
Estou muito e muito satisfeita mesmo. E o nosso povo, também. Que Deus o ajude e lhe dê
sempre forças para continuar fazendo o bem à humanidade, que é a única bagagem que se
pode levar para o outro mundo.
Aqui lhe deixo, mais uma vez, o meu 'muito-obrigada 'e os comovidos agradecimentos de
todos os habitantes do município de Córrego Novo.
Queira, por gentileza, transmitir o meu afetuoso abraço a D. Ruth.

a) Sebastiana Rosa de Souza
Prefeita Municipal.

Córrego Novo, 2 de março de 1968
Prezado Deputado Pe. Pedro Vidigal
Saúde.

Recebi a sua carta de 8 de fevereiro. Muito me agrada receber correspondência dessa
natureza, de pessoa que merece realmente a minha amizade.
O Córrego Novo não tem deixado de ter o seu crescimento, embora moroso. Apesar de
todas as dificuldades, vai caminhando para cima.
Ofim principal desta é comunicar-lhe que pretendemos inaugurar o Ginásio São José, no
dia 9 deste e, para mim, é um grande prazer que Deus me proporciona, este de hoje
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Abre-Campo, 27 de março de 1968
Caro Deputado.

Estou respondendo a sua carta, que me deu prazer.
Realmente, devia ter-lhe escrito há mais tempo. Creia-me, não foi indelicadeza, apenas
aguardava melhores notícias.
Tenho recebido todas as verbas que a sua bondade concedeu a Abre-Campo para diversas
instituições. A própria existência das obras sociais devo ao senhor Já lhe manifestei isto.
Sinto-me recompensado pelo trabalho que fiz pela sua eleição naquela oportunidade,
bem como pelas incompreensões que sofri por causa disto. O benefício recebido foi muito
superior ao apoio eleitoral que lhe demos.
Estou certo de que as subvenções ordinárias que nos concedeu irão ajudar a assistência
aos pobres.
A melhor notícia é que o prédio do artesanato, que está sendo construído ao lado da casa
paroquial, acha-se em fase de acabamento. Este prédio é atestado da sua passagem por
Abre-Campo, como político.
Depois, caro Deputado, fiquei constrangido em fazer novos trabalhos, para evitar outros
aborrecimentos, embora o resultado passado me autorizasse a tanto.
Voltarei com novas notícias. Agora somente desejo manifestar-lhe os agradecimentos da
paróquia e o meu particularmente.
Um abraço amigo do

a) Pe. Costa VaI.

Abre-Campo, 1°de julho de 1968
Caro Deputado,
Que Deus abençoe seus trabalhos parlamentares em prol do Brasil.

Levo a seu conhecimento que o prédio do artesanato já está pronto, graças a Deus.
Convido-o para a bênção que será às 14 horas do dia 26 de julho, festa de Sant'Ana,
nossa padroeira.
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Capítulo 40

QUI SIS INTEREST, NON QUIS HABEARIS

Como acontecia com Dom Francisco Manuel de Meio, para os críticos me deu Nosso
Senhor excelente coração, porque sempre vou a ganhar com eles. Se me murmuram, me rio. Se me
emendam, me aproveito. E no cabo não sou tão tonto que não distinga o que é zelo do que é inveja.
(Cf. Cartas Familiares.)

Algumas vezes, o que revelavam era um triste pesar cujo nome se colhe nas Tusculanas,
onde vem conhecido por invidência, disposição para reparar demasiado na felicidade alheia, na
tranqüilidade de espírito e na independência dos outros, meio ciúme, meio despeito, certa espécie
de agasto ou gastura que rala e mói, sem violência mas aturadamente, porque cabia a mim o que
desejavam e só queriam fosse deles.

Em vez de gozar do que tem, o invejoso sofre pelo que os demais possuem.
Outras vezes, as críticas deles não passavam de mentirolas inocentes como aquelas que,

para divertir o auditório, os advogados romanos costumavam salpimentar as suas arengas, recurso
que Cícero pitorescamente designava por mendaciunculis adspergere.

Com raras e honrosas exceções, os políticos viviam no reino da mentira, da hipocrisia e
gostavam de fazer curvaturas de cento e oitenta graus diante dos que detinham nas mãos a Chefia
do Poder Executivo do Estado e da República. O servilismo e a adulação eram suas principais
características.

Eis por que as minhas atitudes de homem dotado de uma franqueza indomável e sempre
animado de bom propósito de manter a sua verticalidade e de ficar fiel aos valores da Verdade e da
Justiça tinham mesmo que provocar contestações e discordâncias.

De certos críticos sabemos que passam a vida a criticar acremente os outros. Este é um
processo cômodo de fugir à autocrítica. A mania de crítica resulta do mau comportamento porque
não há, neste mundo, um só crítico que não mereça crítica.

Outros são torturados por tremendos ressentimentos. E apesar de encontrarem, nas acusa-
ções sem provas e na difamação, os títulos de que mais se desvanecem, não conseguem inspirar
qualquer revolta no meio dos que eles supõem, erradamente, que são suas vítimas desonradas.
Digo: erradamente, pois, nas colunas dos jornais em que derramam a sua bílis, .a censura se trans-
figura em elogio, a injúria em louvor e a ofensa em encômio. Eles somente não censuram, não
injuriam e não ofendem os seus semelhantes, os que lhes são iguais ou os que compram o seu
silêncio ou pagam caro os seus elogios.

Como todos sabem, o ressentido inspira é dó.
Mais literato do que sábio, Dom Miguel de Unamuno costumava dizer: Entre los pecados

capitales no figura ei resentimiento y es ei más grave de todos; más que Ia ira, más que ia soberbia.
E mais do que literato, certo de que o ressentido opera sempre no rasto dos que triunfam, Dom
Gregorio Maraflón estudou o espírito brutalmente agressivo do ressentido que se nutre do satânico
orgulho de crer que o bem dos outros lhe era devido, a ele, e que os heróis triunfantes não passam
de ladrões que usurparam o que lhe pertencia.

convidá-lo para assistir o maior acontecimento desta minha cidade: a inauguração do
prédio do ginásio, para cuja construção se fez notória sua poderosa ajuda.
Devo informar-lhe que a sua presença aqui, na data marcada, é indispensável.
Queira aceitar o meu cordial abraço.

Francisco Caetano de Souza Filho.
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É um infeliz o ressentido. Padece de um mal sem cura. Sua única medicina seria a genero-
sidade. Mas ele é incapaz de praticar essa virtude. Também é um desgraçado. Sua terrível angústia
deu-lhe esse acento de anormalidade que não é loucura mas se confunde com ela. Seu mal é de
ordem moral, ao passo que o dos desequilibrados mentais é de caráter orgânico ou funcional. E essa
terrível angústia dele não encontra alívio nem na vingança, nem nas injustiças que comete, nem no
perdão de suas vítimas. Conforme o julgamento de Rui Barbosa, ele é e haverá de ser o trágico
indivíduo que todos os homens de bem e de verdade mostram e mostrarão a dedo, mais receosos
dos seus gabos que dos seus doestos. Sua simpatia ofende, seus ultrajes glorificam.

Quanto aos zumbidos de insetos, nunca passei recibo deles.

Algumas injúrias que me foram dirigidas não me causaram a menor impressão nem me
desviaram, um milímetro sequer, do rumo que me propus seguir na caminhada política. De um
modo particular, aquelas atiradas por anônimos, por desafetos cuja existência sem nome é a nega-
ção da própria existência e a imagem do nada. Não pode ser homem quem nome não tem. Homens
que não só não fazem para ter nome, mas de seus próprios nomes se desfazem, não são homens.

Devo afirmar que nunca me importou o rumor transitório ou perene que, afetuoso, me
exaltasse ou, duro, me condenasse.

Nunca me alterei com as adversidades nem com as prosperidades.
Quem ocupa postos eminentes, por mais que se ajuste, não conseguirá evitar as censuras

com que o morde a malignidade de alguns despeitados ou inimigos gratuitos. Dar-lhes qualquer
resposta seria o mesmo que dar-lhes uma importância que eles não têm e nunca tiveram.

Bertrand Russell, em seu livro A Conquista da Felicidade, escreveu:

A opinião pública é sempre mais tirânica contra os que a temem manifestamente que
contra aqueles que se lhe mostram indiferentes. O medo da opinião pública, como toda
outra manifestação de medo, é opressivo e impede todo e qualquer desenvolvimento. E
difícilfazer qualquer cousa de importância enquanto persistir esse medo e é impossível
conquistar a liberdade espiritual em que a verdadeira felicidade consiste, porque é essen-
cial à felicidade que nossa maneira de viver decorra de nossos impulsos mais profundos e
não dos gostos e desejos acidentais dos que são, por casualidade, nossos vizinhos ou
nossos amigos.

*

Na medida das minhas forças, procurei cumprir os meus deveres para com o povo que me
fez seu representante na Assembléia Legislativa de Minas Gerais e, depois, na Câmara dos Deputa-
dos Federais.

Estava como estou certo de que o deputado foge ao cumprimento do seu dever quando vê
as injustiças e, em vez de bradar contra elas, se cala. Foge, quando, devendo sair a público em
defesa da verdade, se esconde. E esconde a mesma verdade debaixo do silêncio.

Acredito piamente que se houve a instituição divina da palavra, foi para ficar associada
à misteriosa onipotência da verdade.

De Unamuno, dizem que estava todo na sua admirável divisa: Lã verdad antes que lã paz.
Eu também penso assim. E assim também pensava Santo Agostinho: Melhor é padecer

por dizer a verdade, que receber mercês por lisonjear.

Porque eu dava testemunho da verdade e porque gostava de dizer verdades, sobretudo as
mais incômodas, gritando-as aos ouvidos daqueles que preferiam nunca ouvi-Ias, certos adversá-
rios arrufavam-se em cólera contra elas e contra mim e ficavam arrepiados como porco-espinho.

Segundo um provérbio árabe, não se passeia, entre os homens, o facho da verdade sem
chamuscar as barbas de alguém.

As vezes, as minhas verdade machucavam e magoavam algumas pessoas que as acusavam
de escandalosas. Então me vinha à lembrança a oportuna lição de Santo Tomás de Aquino: Quando o
escândalo é provocado pela verdade, mais vale sofrer o escândalo do que trair a verdade.

Quem não tem bastante amor à verdade para afrontar o escândalo lesa o cristianismo e
compromete a honra do próprio Cristo.

Habituado a não fazer duvidosos exercícios de acrobáticas inclinações de espinha diante
de qualquer homem, sempre mantive bem alto o meu topete e muito mais alto o meu estandarte. E
vivia naquela agradável convicção de que se torna cúmplice da mentira quem não grita a verdade,
quando sabe a verdade.

Confortava-me o pensamento de Lypsio: A verdade triunfa o bastante se recebida por
alguns homens bons, visto que não é de sua natureza agradar a muitos - Satis triumphat ventas si
apud paucos et bonos accepta, nec indolis ejus est placere multis.

*

Assim, na Assembléia Legislativa do Estado como na Câmara dos Deputados Federais, os
pessedistas eram desancados por seus rancorosos adversários que, contra eles, de maneira notavel-
mente impiedosa, chiavam os maiores impropérios e os mais violentos insultos e, com uma gana
insaciável, os mordiam a cada instante.

Em ambas as Casas, a descompostura cruel e vexatória a muitos correligionários meus era
elevada à categoria de sistema. Muitas infâmias eram atiradas, com incrível leviandade, às reputa-
ções de quase todos os políticos do PSD.

Na Tribuna, os nossos adversários tempestuavam com a fúria dos que haviam perdido o
poder para nunca mais consegui-lo com o apoio do povo que passou a repudiá-los nas urnas. As
suas figuras de retórica, mais preferidas, eram a invectiva e o insulto. A maledicência, o seu oxigê-
nio. O ataque pessoal, uma festa.

Em linguagem peçonhenta, espirravam lama e lodo contra os que lhes opunham resistên-
cia. E cravavam o ferrão na carne dos que eram vítimas de suas mais torpes infâmias.

Pareciam um bando de piranhas.

Estavam onde sempre estiveram, nos arraiais do ódio, da cólera e da intolerância. E não
conseguiam, nunca, substituir o ódio pela justiça, nem a cólera pela paciência, nem a intolerância
pela eqüidade.

Dominados por um complexo de esquisitas superioridades, consideravam-se salvadores
da pátria, defensores da democracia e palmatórias do mundo. E viviam na ignorância de que o ódio,
a cólera e a intolerância até hoje nada ainda fizeram de grande, de sólido e de perdurável.

*
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Algumas opiniões que não são minhas me foram atribuídas. Por alguns atos não pratica-
dos, fui acusado ou aplaudido. Nunca me defendi e não me defendo. Nunca agradeci e não agrade-
ço. Nunca retifiquei, não retifico nem retificarei.

Os que me conhecem sabem que quando tenho vontade de dizer o que sinto sobre qual-
quer questão ou qualquer pessoa não vou segredá-lo. E quando escrevo não esqueço nunca de pôr o
meu nome por baixo do que foi escrito por mim.

Há uma cousa em que suponho que até os meus rancorosos inimigos e os meus mais
terríveis adversários me fazem justiça; é que não costumo calar ou atenuar as próprias opiniões
onde e quando tenho de manifesta-Ias.

Esta, uma particularidade que conservarei a vida inteira: a de escolher, dentre duas possi-
bilidades, sempre a mais árdua.

Constituir-me na dependência de certos críticos ou solicitar a sua consideração sempre
me pareceu um ato de baixeza e de vassalagem ao qual sempre me neguei.

Correr atrás da consideração ou do elogio, forçar a estima ou provocar admiração, isso
me pareceu sempre indigno de mim, um atentado ao meu pudor, quase uma degradação.

Impressionar-me da malquerença, da maledicência ou da indiferença dos outros é uma
fraqueza à qual nunca fui propenso.

Sempre deixei ladrar a maledicência e sempre busquei a satisfação no seguro da minha
consciência.

Os rumores falsos são montes de espuma. Com a mesma facilidade com que se levantam,
se desvanecem.

Procurando conhecer a mim mesmo, sei quem sou, o que sou e quanto valho. Sei qual é
mesmo meu exato tamanho e quais são os meus méritos. Quais as minhas qualidades e quais os
meus defeitos. Quais as virtudes que possuo e quais as que ainda não tenho a ventura de possuir.

Sêneca aconselhava: Devemos saber quem somos e não a reputação em que estamos: Quis
sis interest, non quis habearis.

Capítulo 41

DECISÃO IRREVOGÁVEL

No primeiro trimestre de 1969, comuniquei aos amigos, que sempre me estiveram ao lado
em todas as eleições, a minha irrevogável decisão de largar a Política. Assim procedendo, o meu
desejo foi deixá-los à vontade e com tempo suficiente a fim de que pudessem escolher outro bom
candidato de sua total confiança para representá-los no Congresso Nacional.

No começo do segundo semestre do referido ano, alguns órgãos da imprensa mineira pu-
blicavam as minhas seguintes palavras:

Na verdade, não serei, em 1970, candidato à reeleição para a cadeira que venho ocupando
na Câmara dos Deputados Federais.

Desde o começo do corrente ano, a bons amigos e a dezenas de lideres municipais, que
sempre me prestigiaram com seu grande apoio eleitoral, venho comunicando este meu firme propó-
sito de que me não afastarei.

Assim que terminar este mandato que, em 1966, me foi confiado, mais uma vez, por deze-
nas de milhares de eleitores, deixarei a Política. Deverei deixá-la, naquela agradável certeza de que
cumpri todos os meus deveres para com a Pátria, para com a Democracia e para com o Povo que me
homenageou com sua honrosa confiança, nas urnas de diversas eleições. Irei deixá-la de cabeça
erguida. Muito erguida.

II

Minha atuação como Deputado Estadual (1954-1958) e como Deputado Federal (de 1958
até hoje), marcada por uma total independência, sempre teve e tem por testemunhas os olhos de
todos os mineiros, principalmente dos que habitam o Vale do Rio Doce.

Contam-se por mais de três dezenas de municípios aqueles em que realizei, com mãos que
pedi emprestadas a Deus, muitas obras que o tempo não destruirá, obras realmente muito importan-
tes no setor do ensino primário, do ensino secundário e do ensino profissional (mais de 150 salas de
aulas foram construídas com recursos conseguidos por mim e sem qualquer ônus para o Estado),
no setor da higiene (abastecimento de água potável, tratada pela FSESP, luz elétrica, redes de
esgoto etc.), no setor da saúde (ambulatórios, maternidades e hospitais), no setor da assistência
social (abrigos de menores, patronatos, orfanatos etc.) e no setor do desenvolvimento econômico
(pontes, estradas, energia elétrica, etc.).

A favor da promoção do bem comum durável, fiz o que me esteve ao alcance fazer. E se
mais não fiz, foi mesmo por motivos independentes da minha vontade de ser útil ao povo. Assim,
cuidei de corresponder às esperanças depositadas sobre a minha pessoa.

III

No Plenário da Assembléia Legistativa de Minas Gerais e no da Câmara dos Deputados
Federais, as minhas posições sempre foram sustentadas no sentido de as deliberações tomadas ou
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as leis votadas pelos representantes do povo serem tidas, todas, na conta de atos autênticos da
vontade geral sobre assuntos de interesse comum.

Na defesa do Poder Legislativo, de qual sou membro, lutei com uma indomável energia
que nenhum ameaça conseguiu quebrantar.

Vem a propósito aquelas oportunas palavras, de palpitante atualidade, escritas por Rousseau:
O Poder Legislativo é o coração do Estado e o Poder Executivo é o cérebro. O cérebro pode
paralisar-se e o indivíduo continuar vivendo. Porém, quando o coração cessa de funcionar, o indi-
víduo morre.

Confiando em que haverão de colaborar para a escolha de bons representantes do povo no
Congresso Nacional, desejo aproveitar esta oportunidade a fim de pedir-lhes que examinem os
méritos pessoais e as virtudes cívicas, religiosas, sociais e políticas de Paulino Cícero de Vasconce-
los, cujo talento excepcional, cuja cultura admirável, cujo perfeito conhecimento dos assuntos rela-
cionados com o progresso de nosso Estado e cuja notável capacidade de trabalho o credenciam a
receber o apoio do eleitorado mineiro, no próximo ano, para a sua candidatura a Deputado Federal.
Ele está em condições de dar extraordinário brilho à representação de Minas Gerias no Poder
Legislativo da República.

*

Sempre dando ouvido à voz mais próxima e mais urgente de minha consciência, observei
a recomendação de Chesterton: E muito fácil ir com os tempos, o difícil é manter a personalidade.

A cômoda posição horizontal preferi conservar uma vigorosa verticalidade que nunca se
curvou diante dos poderosos da terra, rodeados, quase sempre, de aduladores cujas lisonjas ultra-
passavam as raias da baixeza, visto que não eram discretas nem delicadas. Eram repugnantes.

Enfim, posso dizer com o Apóstolo são Paulo: Combati o bom combate (principalmente
lutando contra a infiltração comunista no Brasil), conservei a ininhafé (em Deus, na Democracia e
no bom futuro da Nação que é nossa). E estou certo de que me será feita toda Justiça. Acho-me
preparado para o julgamento universal, sem estar embriagado por essa divertida mentira que se
chama glória humana.

IV

Considero-me completamente realizado. E julgo que, realmente, soou a hora de passar o
meu facho aos mais jovens ou àqueles que já revelam a maturidade do seu talento e da sua capaci-
dade de trabalho.

Em Minas Gerais, há muita gente boa, ansiosa por encontrar uma oportunidade a fim de
prestar bons serviços ao Brasil. E cumpre-me colaborar para que ela tenha acesso à carreira políti-
ca, que é a mais importante e a mais nobre de todas as carreiras, quando este é o seu objetivo:
promover o bem humano da comunidade.

Não é que me considere já velho ou sem forças para continuar na lida a que me consagrei,
com entusiasmo, durante estes últimos 25 anos.

O Pai do Céu me concedeu a graça de, a esta altura da vida, com 60 anos, ainda poder
rogar-lhe, na manhã de cada dia, que continue alegrando a minha juventude.

Julgo-me válido e com a mente íntegra, segundo a expressão do poeta latino.
Mas, depois de muito haver trabalhado para o bem-estar coletivo, não concedo a quem

quer que seja o direito de, agora, poder classificar-me como egoísta.
Quanto a este particular, espero que todos haverão de concordar comigo.

E assim foi que terminei a carta com que me despedi dos bons amigos que nunca me
abandonaram nos prélios eleitorais:

A minha independência de atitude me não permite continuar na Câmara dos Deputados
que está parecendo com um pobre abrigo de menores abandonados sob a tutela dos mili-
tares, como o Senado parece um asilo da velhice desamparada. Ambas as Casas do Con-
gresso Nacional estão desmoralizadas e vilipendiadas pela Ditadura que traiu os ideais
da Revolução de março de 1964.

Reconheço e proclamo que tenho direito a uma vida mais tranqüila, pois já é tempo de
cuidar de mim. Depois de tanto haver trabalhado a favor do bem-estar e da felicidade dos
outros. E, sobretudo, de cuidar de viver bem alguns anos no agradável convívio de minha
diletíssima esposa, com as bênçãos de Deus.

Além disso, há outro motivo, que me faz lembrar uma página de Bernard Shaw. Aquela em
que ele se refere a certo artista muito aplaudido que, depois de haver representado bem o
seu papel, insistia em não querer sair do palco, depois de descido o pano, quando havia
terminado o último ato do drama.

Se a Política é mesmo a arte de promover o bem humano da comunidade, todo bom polí-
tico é bom artista. E, após a excelente representação do honroso papel que lhe foi confia-
do, deve poupar-se do vexame de permanecer no palco ou no cenário, quando o espetácu-
lo já terminou e a platéia ficou sem assistentes porque se foram embora.
E  que é mais importante: negócios da terra ocupam muito tempo e tiram aquela tranqüi-
lidade de que a alma necessita afim de devotar-se mais a Deus.

*

COMENTÁRIOS

1. O Jornal do Povo, da cidade de Ponte Nova, em o seu número 1896, de 14 de setembro
de 1969, publicou:

v
	

DESPEDE-SE DA VIDA PÚBLICA O DEPUTADO PEDRO VIDIGAL

Os eleitores, que sempre me distinguiram com o seu apoio, estão habituados a não prestigiar,
com os seus votos, os demagogos que são profissionais de todos os enganos e obstinados semeado-
res de todas as ilusões.

A imprensa do Estado e do País, através de farto noticiário, apreciou, com justificável
interesse, as razões que originaram o próximo afastamento do Deputado Pedro Vidigal das ativi-
dades políticas. E ofez de maneira a situar aquela decisão no plano das realidades que não podem
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ser consideradas superficialmente, em face de suas conseqüências, imediatas ou remotas, no qua-
dro político de Minas, pois ficará o Parlamento desfalcado de uma figura exponencial. Basta exa-
minar a vida pública do Deputado Pedro Vidigal, que a independência sempre norteou, a sabedo-
ria de suas palavras e de seus gestos, para a impositiva conclusão: Minas perderá uma grande voz
no Congresso Nacional. Colocando acima de tudo o interesse coletivo, S. Exa. observou, sempre,
rigorosa fidelidade partidária, que não se confundiu jamais com as práticas viciosas que levaram
o Brasil à terrível experiência anterior a 31 de março de 1964. Quando o amigo ou o correligioná-
rio fugia à linha de procedimento contrária aos seus princípios, ei-lo, o Deputado Pedro Vidigal,
em manifesta discordância, acusando os desvios lamentáveis, imprimindo às suas palavras o mes-
mo tonus com que estimulava acertos. A franqueza desafiadora o exporia, então, segundo verifica-
mos, à ira dos poderosos na fase em que o Brasil marchava para o desenlace trágico - e discordou
e assumiu posição nítida no panorama político, empreendendo combate sem tréguas à subversão.
Perfeito conhecedor de nossos problemas, analisou-os, na tribuna, com lucidez e patriotismo, trans-
formando o mandato em instrumento do bem comum durável. Sua área de influência assim o diz,
atestando a visão do homem público a quem devemos, os pontenovenses, notórios benefícios.

Sob o domínio dessas idéias, lamentamos o seu afastamento, embora o saibamos inclina-
do a um trabalho que muito acrescentará à cultura do País. Homem sensível aos apelos da inteli-
gência e da razão, coragem cívica à flor dos gestos nobres, estima e zela a verdade. Fez, por isto,
de sua brilhante carreira, um exemplo que há de ficar

2. Centenas de amigos e correligionários manifestaram-se a respeito da minha decisão que
era mesmo inarredável.

Dentre todos os telegramas e cartas com que eles, mais uma vez, me homenagearam,
destaco os seguintes:

a) Brasília, 19 de agosto de 1969

Deputado Pedro Vidigal - Nova Era - MG

Acabo ler entrevista prezado amigo Estado Minas hoje declarando que vai deixar vida
pública pt Sabedor sua grande combatividade emftivor nosso povo e do seu alto espírito
democrático quero fazer eminente colega um sentido apelo certo de que tão inquietante
propósito não será concretizado pt Sua presença na política de Minas nos momentos difí-
ceis que vive o País é muito necessária pt Abraço pt Deputado José Bonifácio.

b) Governador Valadares, 15 de julho de 1969

Meu caro Deputado Vidigal
'Laudetur'.

Comoveu-me profundamente sua carta amiga e sincera. Além de comover-me, honrou-me
e envaideceu-me.
Não sei se lastimo, porque vejo em você um grande representante do povo, ou se aprovo,
porque compreendo os seus propósitos de deixar a vida política. De uma coisa estou
certo. Dentro ou fora da política, você será o mesmo Vidigal, de fé, de coragem, de altanaria,
de compreensão e de amor ao Brasil e aos brasileiros.

746	 DECISÃO IRREVOCÁVEL

Honra-me saber guardadas, com carinho, minhas pobres cartas dirigidas a você. Nada tem
que agradecer, senão, junto comigo, a Deus, por sermos bons amigos.
Envaidece-me lê-lo em carta tão cheia de sábios e sociais conceitos.
Você, apesar do tumulto da vida que levou, jamais se esqueceu de você mesmo. Lutou,
como Deus quer, pela sua plena realização e tanto isto é verdade que a conseguiu, vivendo
feliz ao lado de sua Exma. Esposa D. Ruth, a quem saúdo respeitosamente.
Para você, Vidigal, não éfindo o espetáculo, não se descerrou o pano, nem se retiraram os
assistentes. Você terá tudo isto, em qualquer posição em que estiver na vida. Não se can-
sam os homens de fibra, não se escondem as personalidades marcantes.
Uma coisa empolga e edifica, na sua carta amiga e sincera, você olha para o alto, você se
volta, ainda mais, para Deus e isto é só para quem está ressuscitando e vitorioso com
Cristo. 'Quaerite quae sursum sunt'.
Escrevi muito. 'Sufficit pro me et pro te'. Dentro de uma hora, estarei embarcando para
São Paulo afim de participar da Assembléia-Geral dos Bispos do Brasil.
Bênçãos e um abraço amigo de

Dom Hermínio.

c) Ouro Preto, 16 de julho de 1969

Prezado Deputado Pedro Vidigal,
L. J.

Li, de ponta a ponta, sua distinta carta de 10 deste, retrato legítimo de seu grande e
inegualável perfil. Sua resolução irrevogávelde deixara vida pública, vida que o ombreou
com os que mais a dignificaram em a nossa querida Pátria, deixa-nos uma lacuna
impreenchível... 'Veritatem dico in Christo et non mentior'.
Ufano-me por ter contribuído, com a parcela dos meus votos, para o grande bem que o
ilustre Deputado espalhou por todos os quadrantes de nosso Brasil.
Seus admiráveis discursos, também, 'monumentos mais perenes que o bronze', trazem-
nos à lembrança o velho e pouco encontradiço 'Aetemitati pingo'...
Gloriando-me, ainda, por lhe não ter eclipsado os 'mandatos' com algum pedido, admi-
rando-lhe a euforia, o bom humor, a serenidade de ânimo, não me sentindo realizado, mas,
'afinando uma orquestra que não chega a tocar', fico a augurar-lhe, e à cara-metade, a
quem visito, um longo exílio na terra, antes da claridade do encontro com o Pai.
Com a mais subida estima,

Padre Martins.

*

d) São João del-Rei, ]'de agosto de 1969

Prezado Sr. e Amigo Pedro Vidigal,

Deus nos assista e proteja. Desejando-lhe e à sua Exma. Esposa felicidades, faço-lhe a
minha visita.
Li e reli sua estimada carta. A minha primeira impressão foi de tristeza ao ver que mais uma
poderosa voz vai desaparecer da nossa Câmara. Terá substituto? Duvido. Quem vai sofrer é
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o povo, o Brasil, a religião. Mas todos temos o direito ao descanso e o dever de gozá-lo. E
creio que o amigo também os tem. Além disso, acho também ser um erro a perpetuidade nos
cargos sejam quais forem. Todo homem tem o dever e deve ter como honra o trabalho para
o bem dos outros homens, como o Vidigal e outros heróis do trabalho.
E muito razoável que o amigo queira um pouco de sossego para cuidar de si e dos que lhe
são caros. Nada mais justo e razoável. E, ao lado disto, o desejo de ocupar-se mais das
coisas do espírito e de Deus. 'Unum est necessarium", disse Jesus. E quid prodest?...'
Nas minhas pobres orações tenho-o sempre presente e peço a Deus sua felicidade e a dos
que lhe são caros. Deus o proteja e o abençoe.
Recomendo-me à sua Senhora e lhe envio a bênção.
Tenha-me sempre no número dos seus amigos e lembre-se dos meus pobres 82 anos de
idade e 59 de sacerdote, rezando por mim.
Seu amigo de sempre

Mons. José Maria Fernandes.

e) Conceição do Mato Dentro, ]'de agosto 1969

Prezadíssimo amigo Deputado Pe. Pedro Vidigal,
Meu atencioso saudar; com votos de felicidades, extensivos a D. Ruth

Mais uma vez, proporcionou-me imenso prazer o recebimento de sua estimada carta de 30
de junho, com atraso hoje respondida, visto como, por motivo de férias, estive ausente
quase todo o mês de julho.
Ao tomar conhecimento, pelo conteúdo da sua missiva, do seu desejo de afastar-se da
Política em 1971, senti profundo pesar; pois que este afastamento, posto que bem justifica-
do na sua expressiva carta, será lamentado não somente por mim, mas por todos os seus
amigos nos municípios em que sua atividade política e seu vivo interesse pelo bem coleti-
vo e pelo progresso da comunidade se fizeram notáveis e inesquecíveis.
Sua voz possante sempre respeitada no recinto da Câmara dos Deputados, seu empenho
em defender as causas nobres e o seu entusiasmo na luta a favor da Igreja e da Democra-
cia irão fazer falta. O seu afastamento voluntário causará uma lacuna difícil de ser pre-
enchida, pois que a sua vida de político, bem como a de cidadão, foi sempre limpa, hones-
ta, consciente, plena de responsabilidade.
Sinceramente, lamento seu gesto. Deputados os temos, mas, da fibra, do quilate, da enver-
gadura do nobre Deputado Vidigal, são poucos.
Não veja nesta minha afirmativa uma lisonja, mas a expressão da verdade que sempre
será proclamada por todos que receberam e ainda recebem os seus benefícios, distribuí-
dos com critério, justiça e honestidade.
Reconheço que o distinto amigo, depois de tantos trabalhos e de tamanhas lutas, necessi-
ta realmente de um merecido descanso. E estou certo de que lhe haverá de ser muito
agradável volver as vistas ou o pensamento para o seu passado de grandes glórias, cheio
de benemerências.
O seu nome será digno da gratidão nacional e de todos que foram beneficiados por sua
infatigável ação política.
Desejando-lhe, ainda, até ofim do seu mandato, muita coragem, muita intrepidez, muita
saúde e muitas bênçãos de Deus, sirvo-me desta oportunidade para agradecer-lhe tudo o
que a sua bondade fez e poderá fazer pelo Ginásio São Francisco e pela nossa cidade.
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Meus votos cordiais são para que continue, ao lado de sua dileta esposa, sempre sentindo
os nossos problemas e ajudando-nos a solucioná-los, na medida do possível.
Mesmo fora da Política, queira continuar; prezado amigo Deputado Vidigal, a honrar-nos e
a prestigiar-nos com a sua amizade e a dar-nos o prazer das suas visitas sempre honrosas.
Com um forte abraço, aqui sempre ao seu dispor;
o velho e sempre amigo.

Frei Isaías da Piedade.

Es

f) Itambacuri, 28 de agosto de 1969,

Meu prezado e bom amigo Deputado Vidigal,
Paz e bem.

Acuso recebida a sua carta de 25 de junho p.p.
A política desta região, nos seus aspectos nacional e estadual, sem o senhor; irá ser como
uma festa sem música, uma mesa sem vinho, uma 'prática 'sem Agostinho, como diriam os
italianos que não podem imaginar uma alegria completa sem a banda tocando e não
sabem pensar num almoço sem um bom copo do famoso Chianti e não admitem que um
orador sacro possa fazer um grande sermão sem citar aquele admirável bispo e doutor da
nossa Igreja.
Na verdade não consigo imaginar o Deputado Vidigal somente fazendo o bem às pessoas
que o cercam e no ambiente restrito em que vive.
O senhor com a sua experiência, com a sua responsabilidade, com a sua inteligência, com
o seu dinamismo, irá fazer muita falta na Política. Com  seu indisfarçável entusiasmo, até
hoje se movimenta como se estivesse começando sua brilhante carreira.
O seu nome será recordado com saudade pelos amigos e admiradores e respeitado pelos
seus adversários.
Eu, particularmente, continuarei a dedicar-lhe a mesma admiração, a mesma amizade
sincera e desinteressada. Por mim, será sempre recebido de coração e braços abertos da
mesmíssima maneira e até com mais expansão de alegria do que quando deputado, nos
áureos tempos, quando qualquer ato de cortesia poderia ser olhado por outro prisma e
não ser bem interpretado.
Aqui vai o meu agradecimento por tudo o que tem feito por nossa região. Sem o senhor,
não teríamos o Colégio Pio XII, apesar da minha campanha a favor dele. Sem o senhor,
não teríamos o Hospital São Vicente.
Os jovens que tiveram e estão tendo oportunidade de estudar e os doentes socorridos serão
sua maior glória e a melhor recompensa que Itambacuri poderá apresentar-lhe.
As nossas casas desta cidade e de Conceição do Mato Dentro, de Mantena e de Santa
Teresa, do Rio de Janeiro e de Niterói, de Petrópolis e de S. Gonçalo continuarão sendo
suas casas, sempre que o senhor distingui-las com a sua escolha para merecidas férias.
Ao prezadíssimo amigo e a D. Ruth, a minha visita.
Do admirador atencioso e servo em Jesus Cristo,

a) Pe. Frei Agatân gelo de Sortino, OFM cap.

*
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g) São Domingos do Prata, ]'de agosto de 1969.

Prezado Amigo Deputado Pe. Pedro Vidigal,
A minha mais afetuosa visita, com votos de muitas felicidades, extensivos a D. Ruth.

Acuso o recebimento de sua estimada carta de 19 do corrente e apresso-me a respondê-la.
O senhor não me é devedor de 'coisíssima alguma'. Nós, aqui do Prata, é que lhe somos
devedores e muito. Se não bastassem luz e energia elétrica, ginásio, estradas e prédios
escolares para atestar a brilhante passagem do senhor pelas Casas da Assembléia
Legislativa de Minas Gerias e do Congresso Nacional, bastaria que eu citasse apenas um
fato: o senhor planejou, construiu, aparelhou e vem sustentando, com verbas de represen-
tação pessoal e governamental, o nosso hospital.
Quanto ao fato de não querer mais candidatar-se, para reeleger-se na certa, penso com o
senhor: 'Mais para o fim dos anos de vida devemos dedicar mais atenção à nossa família
e às coisas de Deus'.
O que penso é que ainda é cedo para uma decisão final. Tenho um pressentimento que,
desta feita, por diversos motivos que não cabe aqui notá-los, o senhor ficará, nas próxi-
mas eleições, dentro da casa dos 50 mil votos. Nunca erro nas minhas previsões. As mi-
nhas antenas funcionam muito bem.
O senhor não precisa esperar pelo julgamento futuro do povo, pois este já o julgou.
O senhor deveria permanecer no palco da política nacional por mais tempo, continuando
a representar o seu papel como o tem representado até agora, com brilho, com elevação e
com muita dignidade. Penso que, depois da Revolução de março de 1964 e depois de Ato
Institucional n. 5, é que o senhor ficou situado 'no mais alto grau de prestígio político
pessoal e regional'. Não digo isto por 'lisonja'. O Senhor muito bem me conhece e por
muitos anos. E conhece, também a minha sinceridade. Digo o que realmente sinto, como
de início declarei, nunca erro nos meus cálculos políticos.
Com os meus respectivos cumprimentos e da minha esposa a D. Ruth, abraço-o.
O amigo e correligionário

Geraldo Santiago.

*

h) Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1969

Prezado Deputado Vidigal,

A sua carta de 15 de julho chegou-me às mãos com grande atraso.
Não podia deixar de manifestar-lhe agora os meus sentimentos, após a leitura da mesma.
Primeiro, de admiração pela sua coragem e pelo seu desprendimento ao sair de cena com
o seu prestígio consolidado e renunciando às delícias proporcionadas por tão elevada
posição.
Cria-se uma relação ao longo dos anos de reciprocidade entre o eleitor e o seu represen-
tante, de tal forma que o segundo se sente obrigado ao primeiro e este ligado ao seu
representante. Lembro-me de um meu funcionário em Goiás, natural de Coimbra que,
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morando naquele Estado, havia mais de quinze anos, defendia Artur Bernardes com unhas
e dentes, sem nunca tê-lo visto, como que a justificar-se consigo mesmo a confiança e o
voto que sempre lhe concedera quando residente em Minas Gerais. Assim, há que haver
coragem no verdadeiro político para romper este vínculo e ausentar-se de seus eleitores.
Segundo, de tristeza decorrente do desamparo e orfandade ao ver o meu representante
afastar-se da vida pública brasileira, já tão pobre de homens de valor. Enfim, esta é a
contingência de nossa vida, marcada pelo signo da transitoriedade.
Terceiro, de edificação pelo carinho e desvelo com que o senhor se refere a D. Ruth, compa-
nheira de todas as suas lutas e mercê da qual o senhor se aperfeiçoou e se completou.
Sou-lhe muito grato por ter-me feito conhecido no setor siderúrgico brasileiro e lamento
não ter podido corresponder na medida de suas expectativas, restando-me apenas descul-
par-me perante si, usando uma de suas expressões habituais: a quem faz o que pode, não
se deve exigir mais.
Permita-me, agora, uma sugestão: uma pessoa como o senhor; com a grande cultura
humanística, filosófica e literária que possui, com uma grande experiência da vida e dos
homens e com a participação direta e sofrida nos acontecimentos do nosso Brasil nos
últimos vinte anos, deveria transmitir para os seus contemporâneos uma parcela de todo
este tesouro, deforma a instruí-los e ao mesmo tempo orientá-los e aos que virão depois,
que servisse de motivo a todos nós de orgulho e de estímulo pelo que fez e pelo que
compete manter e desenvolver
Atravessamos nesta hora uma crise de pessimismo e de desencanto que se apodera de
todos os setores, principalmente do setor político. Isto ocorre justamente no momento em
que esboçamos um passo à frente afim de fazermos o Brasil ocupar o belíssimo lugar que
Deus lhe destinou entre as grandes nações. E preciso que seja transmitido à atual geração
o conhecimento do que era o Brasil que herdamos e qual é mesmo o Brasil que estamos
entregando às novas gerações para que compreendam o momento presente e se sintam
confiantes em si mesmas e entusiasmadas em prosseguir na jornada. Eis uma importante
meta a alcançar: a de infundir a crença na transitoriedade dos homens e das situações e
na perpetuidade do Brasil e na sua vocação de grandeza.
Não posso expressar-lhe senão o pensamento de uma pequeníssima parcela da família
mineira que é a nossa, em nome da qual envio-lhe os mais sinceros parabéns pela espan-
tosa obra social feita e em execução pelo senhor; em benefício de nossa terra e de nossa
gente, a qual sei que lhe custou muitos sacrifícios, muitas renúncias e muitas lutas. E, com
estes parabéns, os nossos agradecimentos e o nosso reconhecimento pelo que, de tal obra
grandiosa, vem se beneficiando os nosso familiares residentes no Vale do Rio Doce.
Pessoalmente, quero agradecer-lhe e a Ruth as gentilezas, o carinho, a atenção e a distin-
ção com que sempre me receberam e me trataram. Que Deus lhes pague.
Abraça-o e a D. Ruth,
o primo, afilhado, padrinho, admirador e amigo

Emílio Jacques de Moraes.
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Capítulo 42

DE CABEÇA ERGUIDA

(Último discurso pronunciado na Câmara dos Deputados, em Brasília, no dia
25 de novembro de 1970.)

Ainda Padre, no pleno uso das Ordens Sacras, me fiz Político, com a indispensável per-
missão de meu superior eclesiástico, o Arcebispo de Mariana, a cuja confiança depositada sobre a
minha pessoa nunca traí, e com o apoio do povo, a cujas boas esperanças firmadas sobre minha
Ação Política sempre procurei corresponder. Isto me foi possível, graças a Deus, Que nunca me
faltou com as suas bênçãos aos meus passos e aos meus trabalhos.

Sabia que, na Política, não se manipula com cousas, mas com homens. Que a comunidade
política é a comunidade humana mais ampla, mais extensa, a que permite ao homem assegurar, na
ordem temporal, seu máximo desenvolvimento. Sabia mais: que o domínio político é um domínio
em que se coordenam os conjuntos cívico, econômico, técnico, cultural, com vistas a um número
cada vez mais consciente e unificado, onde cada ser e cada grupo encontram suas possibilidades
de promoção humana. A realidade política existe desde que existe um bem comum um pouco am-
plo, que deve ser servido, e uma Comunidade humana que promover; na liberdade das pessoas e no
marco de outras comunidades humanas: Família, Cidade, Grupo Social, Pátria. (A. Hiéget,
L'engagemente dans l'education de la charité.) E estava convencido de que o bem comum consiste
na realização duradoura daquelas condições exteriores, necessárias ao conjunto dos cidadãos, para
o desenvolvimento de suas qualidades, de suas funções, de sua vida material, intelectual e religiosa.

Com o prestígio de sua autoridade, o Papa Pio XII ensinava: O bem comum é o estabeleci-
mento de umas condições públicas normais e estáveis de tal forma que não resulte difícil aos
indivíduos nem às famílias levar uma vida digna, regular; feliz, segundo a Lei de Deus. E, depois, o
Papa João XXIII, como respeitável Santo Padre da Igreja, afirmava: O bem comum implica a tota-
lidade das condições de vida social que o homem necessita para lograr facilmente sua perfeição
pessoal. (In Mater et Magistra.)

II

Pomover o bem comum durável é mesmo privilégio do bom político que, dificilmente,
poderá ser substituído pelo tecnocrata, por melhor que este seja. Eis uma verdade que precisa de ser
proclamada, em alto e bom som, e que precisa ser gritada aos ouvidos dos responsáveis pelo bom
destino de qualquer Nação. Pois, em nossos dias, o papel confiado aos tecnocratas, que já se vai
tornando terrivelmente impressionante, está assumindo aspectos assustadores, inquietantes.

Já no culto da sua própria infalibilidade, o tecnocrata, ensimesmado e padecendo do com-
plexo de superioridades, considera-se redentor da Pátria. Julga que, fora dele, não há nem haverá
salvação para o Brasil.
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Deslumbrado com o êxito obtido, tem-se a impressão de que ele procura alcançar um fim:
a progressiva degradação das estruturas democráticas e o reforço dos mecanismos de controle esta-
tal sobre todas as atividades econômicas e estruturais.

O comunista Roger Garaudy e o ilustre norte-americano John Kenneth Galbrait, que inter-
preta fielmente o pensamento dominante nos Estados Unidos, condenaram com veemência os ex-
cessos de planejamento nas modernas sociedades de consumo.

Continuando a agir com o abuso de poderes em suas mãos, os tecnocratas, quase todos
sem alma, acabarão desumanizando o Estado, fazendo que ele funcione como gigantesco computa-
dor eletrônico.

Pontífices da moderna religião do planejamento, eles encaram a homem como simples
unidade no corpo social abúlico e tutelado.

O tecnocrata pensa em valorizar a matéria. Não cogita da valorização humana dos mem-
bros de todas as camadas sociais. O seu pensamento gira em torno de cálculos, de números, de
cifras, de cifrões, do produto nacional bruto (PNB), do produto industrial bruto (PIB), de investi-
mentos, de lucros materiais. E o bom político procura, antes de tudo e acima de tudo, valorizar o
homem, que é o melhor e o maior capital de urna Nação.

Recentemente, Sua Santidade o Papa Paulo VI proclamou com ênfase: A tecnologia não
liberta o homem, pelo contrário - dá uni túmulo à liberdade. E advertiu que a era tecnológica não
oferece uma vida nova e melhor para a humanidade e constitui ameaça para a sua vida espiritual
e moral. E foi mais veemente quando declarou que a mentalidade tecnológica do homem moderno
põe em perigo a sobrevivência de sua cultura e de seus valores humanos.

O Concilio Vaticano II chegou a advertir que o sentido de potência que o progresso técnico
atual confere ao homem pode muitas vezes dificultar o acesso a Deus e pode favorecer a doutrina de
que Deus, como autor e fim de todas as coisas, é urna afirmação completamente supérflua.

III

Em algumas localidades situadas no alto rio Doce, eu exercia o ministério sacerdotal,
como Cura d'almas.

Durante vários anos, tive a oportunidade de verificar que a grande maioria dos meus paro-
quianos vivia em um estado deveras lastimável.

A miséria que campeava entre eles podia ser vista de todos os ângulos. Da fome do pão e
da luz, da sede de higiene, da ausência do mínimo conforto, da necessidade de assistência hospita-
lar para os enfermos de quase todas as endemias rurais, da quase total privação da energia e do
transporte, da escandalosa falta de instrução, do abandono ao seu destino de marginalizados ou de
estrangeiros dentro da própria Pátria, do desprezo de que eram vítimas daqueles que se achavam
bem instalados no Poder. Vestiam-se muito mal. Comiam quase nada. E da pior maneira é que
viviam nos seus pardieiros em ruína, em suas choupanas desconfortáveis. Não conheciam o cami-
nho da Escola cujas Casas eram raríssimas. Cresciam nos braços da ignorância que lhes impossibi-
litava o cumprimento dos seus deveres para com Deus e para com a Pátria ou mesmo para com as
suas Famílias. Vale dizer: não conheciam os bens úteis e os bens honestos, nem os bens deleitáveis,
nem quaisquer outros bens. Os bens úteis, que têm valor de meios para o homem: o pão, o teto, o
vestuário. Os bens honestos que têm valor de fim (desconhecidos pelo materialismo, assim o comu-
nista como o capitalista), por exemplo: a liberdade na independência política, a responsabilidade
na promoção operária, etc. Os bens honestos são essencialmente, no plano da inteligência, a verda-
de com tudo que ela exige, e, no plano da vontade, a paz com tudo que ela exige. E os bens deleitáveis
que se situam entre os dois citados, nem puros meios nem puros fins. Por exemplo: o bem da

cultura. Poderíamos ainda enumerar os bens de primeira necessidade, bens secundários ou de con-
forto e os bens que Henri Piettre classificou como bens supérfluos. Com os bens de conforto e os
bens supérfluos, eles nunca sonharam.

Dificilmente se via, na face de quase todos os meus ex-paroquianos, qualquer sinal da
dignidade do homem e do cristão.

O mais grave de tudo não era a miséria em que eles se achavam, igualzinha à miséria que,
então, reinava sobre a maioria dos brasileiros. O mais grave de tudo era a inconsciência dos que
estavam instalados no Poder e não encontravam tempo para uma rápida meditação sobre que a
época da passividade das massas poderia entrar em declínio e que, também, a resignação tem os
seus limites e já se ia tornando insuportável.

Naquele tempo já se falava em desenvolvimento. Mas os nossos governantes não cuida-
vam de pensar em que um desenvolvimento que só fosse crescimento econômico não seria verda-
deiro desenvolvimento. Pois o desenvolvimento é a caminhada para o ótimo e chega ao seu termo
quando o ótimo é conseguido. Porém, para o homem, os ótimos são sucessivos: o da força, o da
capacidade de ação, o da maturidade intelectual, o da plenitude da vida moral.

Eu sentia a impossibilidade de resolver ou de ajudar a resolver tantos problemas de tama-
nha importância, assim para a Igreja como para o Brasil, com os pequenos e fraquíssimos recursos
paroquiais, visto que eram pobres e muito pobres as populações cujos destinos espirituais me foram
confiados.

Era em vão que eu trabalhava, quando pároco, para a promoção humana nas deserdadas
camadas da Comunidade do Vale do Rio Doce.

Sempre animado de um bom espírito de serviço e de uma notória audácia no enfrentar
dificuldades e no procurar vencê-las, carregando no coração as angústias e o drama das populações
de muitos municípios de Minas Gerais, nunca me compactuando com as injustiças, resolvi entrar
na Política a fim de trabalhar para diminuir os sofrimentos de grande parte do povo, para valorizar
aqueles de cuja existência na miséria os homens do governo não cogitavam.

Já havia aprendido que o contrário da miséria não consiste na abundância mas no valor
Não consiste somente em produzir riquezas, mas principalmente em valorizar o homem, a humani-
dade. E certo que a ascensão humana não consiste emn conferir lugar cimeiro à posse dos bens
materiais mas em conferir valor ao homem. (Lebret).

Sinceramente acreditava que os políticos se condenam a si próprios à infelicidade quando
desviam o seu olhar da realidade dos problemas do mundo de hoje, não cogitando de valorizar os
homens e não procurando fazer que os homens valham mais e sejam mais.

Todos os homens são dominados pela vontade de valer mais. É difícil, quase impossí-
vel, encontrar um homem que não aspire a ser mais, o que é muito mais interessante do que
aspirar a ter mais.

*

Participando da política mineira, através do PSD, consegui ser eleito Deputado à Assem-
bléia Legislativa do Estado em 1954 e, posteriormente, à Câmara dos Deputados Federais.

Não fui um semeador de ilusões no meio do povo, para obter os seus votos. Não seduzi o
eleitorado da minha terra com promessas bonitas mas estéreis, irrealizáveis. Não adulei a quem
quer que seja a fim de atrair simpatias para a minha candidatura.
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Vem a propósito aquela observação de Amiel: A adulação da multidão para utilizar a multi-
dão como instrumento é um trunfo dos escamoteadores e prestidigitadores do sufrágio universal.

Correspondendo a todas as boas esperanças depositadas sobre a minha pessoa, não procu-
rei lugares de encosto ou de descanso nas cadeiras que, com dignidade, tenho ocupado.

Das expressivas votações que recebi de um eleitorado independente, que nunca me pediu
um centavo ao menos para apoiar-me nas urnas com dezenas de milhares de votos nas eleições
realizadas em 1958, 1962 e 1966, nunca haverei de esquecer. A memória dessa solidariedade im-
pressionante e fora do comum e dessa homenagem realmente cordial é uma baliza que fixo no
caminho da vida e de que estou convencido me não é lícito afastar os olhos sem me desonrar.

Graças a Deus, homem que gosta de trabalhar e que sabe trabalhar, fiz da Política um
poderoso instrumento de trabalho com que pude ser útil a Minas Gerais em obras de grande interes-
se público, construídas com recursos financeiros carreados por mim. E pude ser útil ao Brasil na
coragem e na tenacidade com que combati as más idéias daqueles delinqüentes políticos que per-
turbavam a ordem da vida social, contando com a garantia da impunidade, e que queriam comunizar
a nossa terra e a nossa gente.

Na verdade, como Político, não ocupei cargos, mas sempre fui e tenho sido muito ocupado
por eles. Nunca fui marcado pela paixão de mando ou de desmando. Sempre procurei foi bem
servir o povo.

Com a minha pertinácia em não esmorecer nunca e sempre capaz de agüentar um pouco
mais de incompreensão e um pouco mais de dificuldade, a Política me tem sido uma carga pesada.
E considerando-a como sendo um grande encargo, me vêm  memória aquelas palavras: O encargo
é o ato de firme vontade e de amor decisivo mediante o qual o militante assume perante a sua alma
e perante Deus a responsabilidade por um grupo humano completo. (Lebret.)

Trabalhei muito. Deus sabe que não estou mentindo. Graças a Ele, minha verdadeira
fotografia de corpo inteiro, como Político trabalhador, poderá ser vista em muitos municípios do
alto e do médio rio Doce e em algumas outras regiões do Estado de Minas Gerais.

O Sr. Dirceu Cardoso: Nobre Deputado, na pauta das linhas definidoras da política nesta
Casa, seu discurso tem um tonus da maior sinceridade e da melhor procedência. Poderia ser exami-
nado, como o será naturalmente, de diversos ângulos, mas quero, prima facie, dar-lhe o meu apoio
irrestrito. A linha definidora que traçou, no divortiumn aquarum entre o homem político e o técnico,
em seus termos e palavras, foi lapidar. De fato, nobre Deputado, partindo de V. Exa. - e nós o
conhecemos através de três mandatos nesta Casa, numa linha de conduta irrepreensível, numa
verticalidade que todos admiramos -, essa linha definidora e diferenciadora entre o homem político
e o homem técnico ganha, neste plenário, aspectos de consagração. Realmente, o político é esse
homem que V. Exa. descreveu em seu discurso como o técnico é analista que tem a visão apenas do
ângulo técnico, sem a visão ampla do conjunto que possui o homem político. A técnica fecha ao
técnico o mundo da alma, o mundo da visão, enquanto o político abarca todos os assuntos com a
mesma visão e com o mesmo sentimento. Portanto, nobre Deputado, prima facie estou empolgado
com essa definição estabelecida em seu discurso, que marca época nestes momentos merencórios.
Ao término desta sessão legislativa, sua palavra, que aqui se alcandorou tantas vezes, que aqui se
levantou em horas memoráveis, ainda se ergue com uma linha definidora da conduta do homem
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político. Portanto, parabéns a V. Exa. por essa definição. Quero voltar a aparteá-lo outras vezes,
para caracterizar a minha admiração por V. Exa., quando pronuncia o discurso magnífico que está
produzindo, honrando os Anais desta Casa e o mandato que V. Exa. dignificou, enalteceu e emoldu-
rou com sua cultura, entusiasmo, atuação e independência.

O SR. PEDRO VIDIGAL: Sou muito agradecido a V. Exa. pelas palavras que proferiu em
aparte ao meu discurso.

Com as bênçãos do Céu, consegui realizar, em quase três dezenas de cidades, uma obra
que o tempo não demolirá. Uma obra relacionada com a saúde (hospitais, maternidades, assistência
pré-natal, puericultura, praças de Esportes para educação física, etc.) e a instrução (mais de 180
salas de aulas para o ensino primário, para o ensino secundário e para o ensino profissional), com o
bem-estar social (higiene, abastecimento de água potável, instalação de luz elétrica etc.) e o desen-
volvimento econômico (rodovias, energia elétrica, mecanização da lavoura, estímulos à iniciativa
privada para a industrialização dos produtos da terra de cada região, etc.)

Saint-Exupéry deixou escrito: O homem que traz em seu coração o sonho da construção
duma catedral é um vencedor.

Durante as décadas de 1930 e de 1940, no exercício do ministério sacerdotal, sonhei com
todas essas obras já referidas e intimamente ligadas à valorização do homem que, além de ser o
maior capital duma nação, foi feito à imagem e semelhança de Deus, é membro do Corpo Místico
de Cristo, templo do Espírito Santo e sacrário da Divindade quando recebe o Santíssimo Sacramen-
to da Eucaristia.

O único pensamento do meu espírito e o único sentimento do meu coração têm consistido
em fazer o bem sem olhar a quem, em dar sensíveis provas de interesse pelo bem-estar, pela felici-
dade e pela valorização do próximo. E o próximo do homem é qualquer homem. Proximus hominis
omnis homo, já dizia Santo Agostinho.

IV

Trabalhei muito, repito. Trabalhei tanto que já me considero habilitado para ser crucifica-
do pela ingratidão de muitos aproveitadores dos grandes benefícios que fiz a diversas comunidades.
Pois, para comerem o que lhes servi, eles têm boca. Mas, para agradecer, não. Duas, as suas gargan-
tas. Com uma, engolem os favores que recebem de nós. E, com a outra, ficam ladrando contra nós.
Dois os ofícios dos dentes. Um, mastigar a comida. Outro, morder. Os dentes do ingrato praticam
os dois ofícios ao mesmo tempo. Comem gulosamente os benefícios que lhes servimos e, em retri-
buição, nos mordem, mastigando e triturando o nosso nome.

Eles não me surpreendem como nunca me surpreenderam com as minúsculas proporções
da sua baixeza. Não é de hoje que estou de posse desta verdade: Um grande benefício não se paga
senão com uma grande ingratidão.

Em muitos indivíduos, cresce o peso da ingratidão com os benefícios acumulados, servin-
do-lhes de grave escândalo tantos favores recebidos.

Ainda bem que aprendi a sofrer com alteza de ânimo as moléstias da vida presente.

No meio do ruído dos aplausos sinceros e cordiais, muitas vezes cerrei os olhos e mental-
mente pedia aos que me homenageavam: Perdão, por haver merecido tão grandes e tão calorosas
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manifestações de apreço. E aos que me seriam ingratos: Perdão, por vos haver bem servido e aos
vossos filhos e netos.

Neste mundo ainda há certos indivíduos que, recebendo favores e sendo beneficiados,
ficam com raiva e se tornam inimigos do benfeitor. Com  o bem se fazem maus. Com os benefícios,
tornam-se ingratos.

Nada caracteriza mais a irremediável imperfeição do homem como a sua impossibilidade
para ser justo e agradecido, ainda quando quisera sê-lo com todas as veras de seu coração.

*

O discípulo não pode ser melhor do que o Mestre cujo destino foi morrer pregado em
uma cruz.

A coroa de espinhos ainda é vista coroando a cabeça de muitos homens como símbolo do
"esquisito" agradecimento de muita gente cuja incapacidade para a gratidão é notória, de muita
gente que, com incrível facilidade, transforma as mercês e obséquios, de que fora alvo, em combus-
tível da sua ingratidão.

Conhecemos alguns indivíduos que inscreveram seus maiores benfeitores na lista negra da
sua incordialidade. Com injúrias e com opróbrios é que respondem os benefícios que lhes foram
feitos.

Ibsen é quem nos conta que o Dr. Stochman foi infamado e proscrito como inimigo do
povo exatamente por causa da sua inteireza e da sua retidão, dos repetidos atos de sua constante
caridade, do seu culto religioso do dever, de seu grande interesse pelo bem-estar dos seus concidadãos.

v

Nos seus Comentários aos Feitos de Affonso Rey de Aragão, Enéas Sylvio nos conta que
Frederico César costumava dizer: Em poucos dos muitos que ajudara e levantara, achara agrade-
cimentos; e que de ordinário os seus benefícios haviam transformado em traidores alguns amigos
que pareciam leais.

O Sr. Dirceu Cardoso: Deputado Pedro Vidigal, somos vizinhos de Estado. Tive assim o
prazer de, subindo o rio Doce, conhecer, na bacia que forma a cabeceira desse rio, a obra ciclópica
que V. Exa. efetuou em vários municípios e cidades daquela área. Posso testemunhar à Casa o
quanto V. Exa. realizou na região do Vale do Rio Doce, com relação à educação, à saúde, à assistên-
cia, enfim a todas as atividades humanas que V. Exa. cercou com seu carinho e dedicação. Poucos
podem abandonar a vida pública com a cabeça erguida como V. Exa. Poucos nesta Casa tiveram as
suas duas atitudes magníficas e solares. Particularmente já lhe testemunhei minha admiração e
reconhecimento. Refiro-me à atitude assumida por V. Exa., anteriormente ao pleito passado, que o
reconduziu, numa votação maciça, a esta Casa e à que adotou nesta legislatura. Quando muitos
estão desistindo agora de seus mandatos, V. Exa. já o fez há meses...

O SR. PEDRO VIDIGAL: Há um ano e meio, nobre Deputado.

O Sr. Dirceu Cardoso: Escrevendo a seus correligionários que desistia da vida pública,
mas deixando um rol de obras que poucos nesta Casa se podem honrar de ter realizado pelas co-
munidades que representam. Portanto, com muita satisfação quero trazer meu apoio e meu aplau-
so a V. Exa. e dizer que V. Exa., abandona a vida pública com a mesma grandeza com que nela
entrou. Aprendi, homem público com uma vida pública também cheia de lutas, mais de lutas que de

vitórias, que nós, homens públicos que nos debatemos para nos conservar na crista das ondas,
somos jogados às praias como bagaços humanos quando a vitória não nos favorece. V. Exa., não.
Foi um homem fausto, um homem vitorioso, um homem com um cabedal de obras grandiosas no
Vale do Rio Doce, depois de ter tido duas horas solares nesta Casa, como poucas homens públicos
na história do Brasil podem ter tido. V. Exa. sabe quais são: esta, agora, deixando a política e a outra
quando V. Exa., em janeiro de 1966, enfrentando a opinião pública do seu Estado, antes das elei-
ções, mostrou ser maior do que essa opinião pública, maior do que a tempestade que rugia e senhor
absoluto da consideração e do povo que o reconduziu a esta Casa.

O SR. PEDRO VIDIGAL: Agradeço a V. Exa. a homenagem que me prestou. Estou certo
de que ela foi justa porque fiz por merecê-la.

Sr Elias Carmo: Eminente Deputado Pedro Vidigal, estou ouvindo com tristeza o discur-
so de V. Exa. e digo isto porque verifico que se trata realmente de uma despedida. Quero dizer a V.
Exa. e a esta Casa que poucos têm autoridade como tenho, para me dirigir a V. Exa. nesta oportuni-
dade. Quero justificar-me. Atuamos em partidos diferentes. Sempre fui um representante da União
Democrática Nacional, em Minas Gerais, e V. Exa. honrou o Partido Social Democrático. Na As-
sembléia Legislativa de Minas terçamos armas muitas vezes, mas sempre com o pensamento volta-
do para a grandeza de nosso Estado, para a grandeza de nossa Pátria e para a felicidade de nosso
Povo. Lutávamos em campos opostos: V. Exa. defendia as teses do seu partido, e eu seguia a orien-
tação do meu. Ambos trabalhávamos a fim de ser promovido o bem comum. Agora quero, como
mineiro, declarar que V. Exa., na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, foi um dos pontos altos
que por ali passaram. (Muito bem.) V. Exa. sempre defendia o povo mineiro, como sempre defendi,
mas V. Exa., vindo para esta Casa, transformou-se num verdadeiro líder, não só de nossa terra, mas
do bem comum deste País. E, quando sentimos que a desgraça iria tomar conta da Pátria, quando
percebemos que o gênio do mal queria implantar-se em nossa terra, transformando-a numa colônia
de outros países, V. Exa., nesta Casa, foi, sem dúvida alguma, um dos maiores expoentes da digni-
dade, da grandeza, da honradez do Povo brasileiro. (Palmas.) V. Exa., Senhor Deputado Pedro
Vidigal, pode ter a certeza - e aqui volto ao início do meu aparte - de que me dirijo a V. Exa. com
tristeza, porque vejo que vamos perder um grande companheiro. Sai V. Exa. desta Casa, mas, em
outros campos, continuará o seu trabalho pela grandeza desta Pátria. Se V. Exa. não volta a esta
Casa é porque não quis voltar. Lamentamos que V. Exa. aqui não permaneça para continuar lutando
pela felicidade do nosso Povo, com essa grandeza de alma, com essa inteligência, com essa inde-
pendência que o caracterizam e, principalmente, com a coragem que V. Exa. sempre demonstrou no
cumprimento do dever.

O SR. PEDRO VIDIGAL: Do aparte de V. Exa., nobre Deputado Elias Carmo, colho essa
impressão de afinidade que sempre existiu entre nós. As siglas de nossos partidos políticos nos não
separaram, e o motivo que sempre houve da semelhança de minha ação política com a sua está em
que nós tivemos como orientadora de nosso comportamento nesta Casa e na Assembléia Legislativa
de Minas Gerais as lições de nossa Mãe espiritual, e nossa Mestra incomparável, a Igreja Católica.

O Sr. Jairo Brum: Sr. Deputado Pedro Vidigal, desde o início do seu discurso, senti a
tentação de aparteá-lo e fui sendo subjugado pela sua palavra, o que sempre ocorreu.

V. Exa., para mim, é um dos mais perfeitos parlamentares desta República.

O SR. PEDRO VIDIGAL: Obrigado a V. Exa.

760	 DE CABEÇA ERGUIDA	 DE CABEÇA ERGUIDA	 761



PEDRO MACIEL VIDIGAL	 AÇÃO POLÍTICA

O Sr Jairo Brum: ... pela sua cultura, pela sua altivez, pela sua exação no cumprimento do
dever. Lembro-me bem, gaúcho recém-chegado a esta Casa, tinha ainda nos ouvidos a ressonância
dos grandes nomes da nossa Pátria, um dos quais era o de V. Exa., que foi, posso dizer, um dos mestres
que aqui encontrei, um dos exemplos que segui nesta Câmara. E sempre o estimei, sempre o tive em
alta conta, porque V. Exa. é daqueles que não fazem concessões, nos momentos de dificuldade. Nos
momentos difíceis, não se cala. Jamais negou os seus líderes e jamais negou os seus companheiros.
Quando homens aqui eram tisnados, a sua palavra plena de coragem e de bravura logo se fazia presen-
te para colocar os fatos nos seus devidos lugares. V. Exa. deu exemplos de coragem, de bravura e de
amor à democracia e a esta Casa. Neste momento, já sentimos a nostalgia da sua ausência. E se V. Exa.
ao nosso convívio não retorna foi porque não mais quis disputar as eleições, nas quais haveria de sair-
se vitorioso. O povo de Minas Gerais haveria de prestigiá-lo. Pode V. Exa. voltar ao seu glorioso
Estado ciente de que cumpriu seu dever e semeou nesta Casa do Povo brasileiro exemplos que serão
seguidos. Deputado Pedro Vidigal, homem de extraordinária cultura, valor e fé, deixa V. Exa. assina-
lada nos Anais desta Casa a conduta que os homens públicos devem sempre adotar, lutando pela
verdade, pelo culto à liberdade e pelo amor à democracia. (Muito bem. Palmas.)

O SR. PEDRO VIDIGAL: Nobre Deputado Jairo Brum realmente é muito grande a home-
nagem que me prestou V. Exa. E, se assim agiu, é porque foi levado por este nobre sentimento de
dar sempre o testemunho da verdade. Fico confortado com seu aparte, porque reconheço que suas
palavras realmente foram sinceras. Profundamente elas me cativaram.

O Sr. Tancredo Neves: Nobre Deputado Pedro Vidigal, trago-lhe, nesta hora, mais um
testemunho de Minas Gerais. E o testemunho da gratidão do seu Povo pelo muito que lhe ficou a
dever, através da sua notável atuação na nossa vida pública. (Muito bem.) Em todos os tempos,
V. Exa. honrou e dignificou o Povo mineiro. E do seu exemplo ficará, sem dúvida, a recordação
edificante de que se pode servir ao povo sem enganá-lo, sem mistificá-lo, sem traí-lo. V. Exa. se
despede, neste instante, não da vida pública, mas dos mandatos parlamentares, porque, pela sua
ascendência, pela bonita História da sua Família, pela sua autoridade política e moral, continuará a
exercer na vida pública de Minas Gerais, aquela magistratura que V. Ex.a. conquistou pela sua
cultura, pela sua inteligência, pelas suas convicções democráticas, mas, sobretudo e principalmente
pelo ardor, pela intrepidez com que sempre soube defendê-las. (Muito bem. Palmas.)

O SR. PEDRO VIDIGAL: Deus lhe pague, nobre Deputado Tancredo Neves, a glória
com que V. Exa. acaba de me deslumbrar.

VI

Sr. Presidente, Srs. Deputados!

Ocupando pela última vez, esta tribuna, apraz-me declarar que, neste Plenário, vivi os
momentos mais altos da minha vida política.

Aqui, como nas tribunas dos comícios populares, correndo todos os riscos, ajudei a prepa-
rar a Revolução, gritando aos brasileiros e particularmente aos mineiros: Armai-vos uns aos outros.

Fui revolucionário, de verdade. Falo assim, porque há os revolucionários de mentira, aqueles
que estavam em cima do muro aguardando a hora do desfecho da luta a fim de saltarem para o lado
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dos vitoriosos. Há os tais revolucionários de 1 'de abril, os quais aderiram à Revolução, depois que
os soldados mineiros atravessaram o Paraibuna e, triunfantes, chegaram ao Rio de Janeiro.

A minha certidão de revolucionário poderá ser extraída dos Anais desta Câmara e dos arqui-
vos dos principais órgãos da Imprensa de quase todos os Estados da nossa República Federativa.

*

Guardarei na lembrança, que nunca se apagará, os dias inesquecíveis aqui vividos no agra-
dável convívio de bons políticos que souberam honrar o mandato que o Povo lhes confiou. Dentre
eles, muitos se encontram assim na ARENA como no MDB. E outros já se recolheram à vida
privada, dedicando-se a atividades honrosas e patrióticas.

Bons políticos, eles sempre se interessaram pelo nobre trabalho da elaboração de boas leis
que são a alma da República. Foi Cícero quem afirmou: Assim como o corpo não pode viver sem
alma, assim a República não pode viver sem boas leis - Quod corpora nostra sine anima, idém esto
sine legibus civitas.

Leis boas e justas, claras e possíveis de serem observadas se destacam dentre aquelas que
eles fizeram na confortadora certeza de que não é lei a que é injusta, conforme escreveu Demóstenes.
E uma peste, segundo o pensamento de Honório III. Não é lei, é maldade, conforme a lição de
Santo Tomás. Não é lei, mas labéu, segundo o pensamento de Mário (Oratione de Legibus.)

Prudentes e escrupulosos, esses bons políticos, quando legislavam sobre matéria nova,
tinham na mente as palavras de Demóstenes contra Timócrates: Se alguém fizer uma lei nova, que
afaça com um laço na garganta, para que no caso de a lei não ser honesta e útil, se enforque no
mesmo laço.

Muitas vezes, os maiores males nascem mais das leis novas do que resultam da observân-
cia das antigas.

Nos seus Diálogos, Frei Amador de Arrais observou: De as leis serem muitas toma oca-
sião a malícia do povo para serem mal guardadas.

Já houve quem dissesse haver pouca justiça na República onde houver muitas leis: Ubi
plurimaefuerint leges, ibi et injustitia viget maxime. (Archesilaus, citado por Estobeu no Serm. de
Republica.)

Convém salientar que, sem qualquer participação desta Câmara, até 1934 foram expedi-
dos 24.668 decretos com força de lei. De 1938 a 1946, foram editados 9.913 decretos-lei. E neste
regime revolucionário, já foram expedidos muito mais de mil decretos-lei.

O Jornal do Brasil, do dia 30/8/70, página 3 de seu 10 caderno, publicou uma interessante
declaração do nobre Deputado Henrique Turner (ARENA - SP), segundo a qual a inflação legisla-
tiva é tão ou mais grave do que a monetária, pois aquela, tumultuando a legislação, conturba o
próprio organismo social. Salientou o referido Deputado: Já são 42.170 os atos com força de lei e
os decretos já andam pela casa dos 66 mil.

Quatrocentos anos antes de Cristo, Isócrates já afirmava que é condição de um bom gover-
no não o pórtico coberto de decretos, mas a justiça habitando a alma dos seus homens.

*
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Esta Casa não é somente um laboratório de que saíram, bem feitas, muitas leis. É, também,
um conservatório da eloqüência a serviço das melhores causas relacionadas com os grandes inte-
resses do Povo e com a prosperidade da Nação em todos os setores. Daquela eloquência que é uma
sabedoria que fala copiosamente.

Pouco sabe quem não sabe falar, diziam os Antigos, porque os mais profundos assuntos ou
os temas mais oportunos ou as teses mais interessantes, sem linguagem bem limada e bem clara que
as explique, são como violino bem afinado em mãos de homem pouco destro.

Os conceitos mais elevados e sutis, sem o adorno do estilo, são formosura desgrenhada ou
estátua sem polimento que, mais que a admiração, move a lástima.

Com o atavio de um estilo elegante, moderados pensamentos fazem um homem com razão
aplaudido.

Ser eloqüente consiste em saber achar com agudeza, em anunciar com clareza, em dispor
sem confusão. (Cassiodoro).

Ordenando as cousas pelo acertado discurso das palavras, a eloquência tem o dom de
facilitar o impossível, de reprimir o impetuoso, de moderar o apaixonado, de repreender o repreen-
sível. Tudo alcança e tudo se lhe rende como disse Quintiliano: Omniafaciliorafacit ratio, ordo et
modus.

A esta altura do meu discurso, me vêm à memória as palavras de Xenofonte: Se poderosas
são as armas de guerra, invencível se impõe a palavra. As armas vencem pela violência. E a
palavra vence e convence pela eloquência.

A Júlio César mais valeu ser eloqüente que valoroso.
No seu Emblema 180, Alciato disse que a eloqüência de muitos cabos de guerra valia

mais que a fortaleza revelada por eles.

VII

Devo dizer a V. Exas., Srs. Deputados, que o convívio com alguns políticos me foi muito
agradável. Pois eles se interessavam como ainda se interessam, mais pelas conveniências públicas
do que pelas particulares. E tudo fizeram e estão fazendo para que não merecessem e nunca mere-
çam aquela condenação de Cícero: Vituperandus est qui in reipublicae discrimine suae plus quam
communi saluti consulit.

Eles situavam e ainda situam o bem comum acima do interesse próprio, conforme as clás-
sicas lições de todos os tempos: Oportetprivatis utilitatibus publicas anteferre (Plínio) - Vir bonus
et sapiens plus utilitate omnium quam unius alicujus saluti consulit (Cícero). Sabiam, como ainda
sabem, que não importa que cada um de nós seja feliz se caminha a República para o abismo. Sendo
ela próspera, com seu notável desenvolvimento em todos os setores, até o mal afortunado pode
esperar melhores dias no futuro: Ego existimo melius agi cum civibusprivatim si tota civitasfortunata
sit, quam si per singulos civesfelix sit, publice vero labefactetur (Patrício - Lib. 5).

Parecer foi de Tito Lívio que, quando o bem público está seguro, vive o particular isento
de perigo: Respublica incolumis rem privatam servat. E Quinto Cursio opinava: Quando o bem
comum padece dano, qualquer particular experimenta a perda - In communi calamitate suam quis que
habetfortunam.

Este, um dos maiores prêmios que consegui durante a minha vida na política: conhecer e
admirar muitos homens que sempre se caracterizaram pelo extraordinário espírito público, pelo
permanente e incansável trabalho a favor da promoção do bem comum e pelo sincero devotamento
a prol das melhores soluções de nossos problemas mais importantes, sobretudo os relacionados
com a justiça social e com o desenvolvimento do Brasil.

Com a sua inteligência e a sua cultura, com o seu bom senso e a sua experiência, nunca
perderam qualquer oportunidade para se manifestarem contra o perigo de confiar a tecnocratas
desprovidos de alma e sem sentido humanista as tarefas políticas de organização da cidade dos
homens.

Dezenas destes bons políticos, com quem convivi, aqui estiveram uns, e outros aqui se
acham nesta Casa, no Senado e na Assembléia Legislativa do meu Estado, sempre correspondendo
a todas as boas esperanças neles depositadas pelo povo que os fez seus representantes.

Os outros que foram elevados pelo povo à Presidência da República e à Governadoria de
Minas Gerais, exerceram, graças a Deus, com brilho e dignidade, os mandatos para os quais foram
eleitos. É que souberam pesar, com seriedade, na balança da prudência, a carga pesada dos seus
cargos, comparando-a com as suas forças, com seu equipamento virtuoso. Fizeram os maiores
sacrifícios a fim de poderem ser úteis à Pátria.

Conhecemos quantos cuidados, quantos desvelos, quantos trabalhos trazem consigo os
cargos públicos.

Pompeu é quem estava com a razão quando exclamou: Ó poder! Tanto te apetece quem
não te chegou a experimentar, quanto te aborrece quem te chegou a possuir

Do Imperador Saturnino sabemos que costumava dizer aos seus íntimos: Não sabeis, ami-
gos, o quanto mal é mandar. As espadas penduradas nos nossos pescoços; as lanças iminentes a
nossas cabeças. E por uma e outra parte, vivemos sempre rodeados de perigos.

Semile, depois de ocupar todos os cargos de sua República, retirou-se para a vida privada.
Depois, tendo vivido só mais sete anos, mandou gravar na sua sepultura o seguinte epitáfio: Aqui
jaz Semile, que morreu de sessenta anos e viveu somente sete.

Os ofícios públicos, como as dignidades, quanto mais elevados, tanto mais perigosos.
Crescer é descobrir-se mais aos golpes, dizia Apolodoro, referido pelo Estobeu, no Ser-

mão 103.
Antigamente, a primeira bateria dos ataques, no sítio de uma praça, era dirigida à torre

mais alta. Hoje, o processo é o mesmo. Não mudou.
Os elementos entre si discordes fazem liga geral e se unem a perseguir quem mais se

levanta. O fogo desata a ira das suas chamas contra os morros e as serras. A força do vento joga por
terra grandes construções feitas pelos homens. As correntes impetuosas perdoam os fracos juncos e
se empenham em derrubar árvores gigantescas. Ainda muito navios se encalham e se despedaçam
em bancos de areia.

Quem é grande se vê combatido. Tudo conspira contra quem mais sobressai.
Com razão foi que Horácio disse, na Ode X do Livro II, que o cume da honra é a mais

perigosa vida e que o estado mais humilde era o mais livre dos perigos.
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VIII

Assim que terminar este mandato que, em 1966, me foi confiado, mais uma vez, por deze-
nas de milhares de eleitores, deixarei a Política para me votar a outros trabalhos.

Deverei deixá-la, naquela agradável certeza de que cumpri todos os meus deveres para
com a Pátria, para com a Democracia e para com o povo que me homenageou com sua honrosa
confiança, nas urnas de diversas eleições. Irei deixá-la de cabeça erguida. Bem erguida. Muito
erguida. Sem conceder a quem quer que seja o direito de me pedir satisfações ou contas por este ato
que estou praticando com sensível tranqüilidade de espírito, com a coragem que nunca me faltou.

A minha atuação como Deputado Estadual (1954 -1958) e como Deputado Federal (de
1958 até hoje), marcada por uma total independência de atitudes e por muitas obras relacionadas
com o desenvolvimento de todo o homem em todos os homens, sempre teve e tem por testemunhas
os olhos de todos os mineiros, principalmente daqueles que habitam o Vale do Rio Doce.

No Plenário da Assembléia Legislativa de Minas Gerais ou da Câmara dos Deputados
Federais, as minhas posições sempre foram sustentadas no sentido de as deliberações tomadas ou
de as leis votadas pelos Representantes do Povo serem tidas, todas, na conta de atos autênticos da
vontade geral sobre assuntos de interesse comum.

Sempre dando ouvido à voz mais próxima e mais urgente de minha consciência, observei
a recomendação de Chesterton: E muito fácil ir com os tempos, o difícil é manter a personalidade.
A cômoda posição horizontal preferi conservar uma vigorosa verticalidade que nunca se curvou
diante dos poderosos da terra rodeados, quase sempre, de aduladores cujas lisonjas ultrapassam as
raias da indecência, visto que não são discretas nem delicadas. São repugnantes.

Na defesa do Poder Legislativo de que ainda faço parte, lutei. Lutei muito. Com  indomá-
vel energia.

Enfim, posso dizer com o Apóstolo São Paulo: Combati o bom combate (principalmente
lutando contra a infiltração comunista no Brasil), conservei a minha Fé (em Deus, na Democracia
e no bom futuro da Nação que é nossa). E estou certo de que me será feita toda a justiça.

Acho-me preparado para o Julgamento Universal, sem estar embriagado por essa divertida
mentira que se chama a glória humana.

IX

Sr. Presidente, Srs. Deputados!

Registra-se no Brasil, uma transformação revolucionária dos objetivos do Estado.
O espírito revolucionário é uma necessidade da época que estamos vivendo.
Do professor E. Carr, da Universidade de Londres, é a seguinte observação: Os problemas

políticos, sociais e econômicos de depois da guerra deverão ser estudados, não com a idéia de
estabilizar, mas de revolucionar.

Certamente, V. Exas. sempre estiveram prontos a incorrer na impopularidade quando a
consciência de cada um assim o exigia.E colocando-se num plano elevado, inacessível às pres-

sões, às imposições, às seduções e às corrupções de qualquer espécie e de qualquer procedência,
V. Exas. estão convencidos de que, nas urnas das eleições, foram sagrados e consagrados Repre-
sentantes do Povo.

Esta, a honra incomparável, a maior honra que os Deputados podem ostentar: a de serem
Representantes do Povo. Somente Representantes do Povo.

*

Despedindo-me de V. Exas., Sr. Presidente e Srs. Deputados, faço os mais sinceros votos
no sentido de todos os seus esforços serem feitos para que esta Câmara seja a Grande Casa do Poder
Legislativo da República, o qual tem o dever de ser forte para velar pelo bom funcionamento de
uma Democracia com responsabilidade, como o Poder Executivo deve ser forte para realizar o
pleno desenvolvimento da Nação em todos os setores.

Sendo irrepreensível na sua conduta, esta Casa haverá de ser muito respeitada.

Permito-me encerrar este meu discurso com as mesmas palavras com que terminei aquele
com que me despedi da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

Belíssima, na teoria, aquela distinção característica dos Três Poderes que são os desmem-
bramentos constitucionais da autoridade pública: O Legislativo é irrepreensível. O Executivo,
irresistível. O Judiciário, inapelável.

Continuamente, devem ser lembradas, por V. Exas. aquelas oportunas palavras, de palpi-
tante atualidade, escritas por Rousseau: O Poder Legislativo é o coração do Estado e o Poder
Exedutivo e o cérebro. O cérebro pode paralisar-se e o indivíduo continuar vivendo. Porém, quan-
do o coração cessa defuncionar, o indivíduo morre. (Muito bem; muito bem. Palmas prolongadas.
O orador é vivamente cumprimentado).
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Tendo à direita sua diletíssirna esposa Dona Edméia, o Professor San Tiago Dantas roi homenageado, na Maison de France, por seus alunos na Faculdade Nacional de
Direito da Universidade do Brasil, quando escolhido para ser o Paraninfo da Turma de 1961.



(- um san Tiago Dantas, representando a Câmara dos Deputados na solenidade em que foi celebrada a posse do primeiro bispo da Diocese de Teófilo Otoni, Dom
Quirino. À esquerda de San Tiago, o Dr. Francelino Pereira, representante do Governador Magalhães Pinto, o qual, neste ano de 1997,  é digníssimo representante do
Estado de Minas Gerais no Senado Federal.



Capítulo 43

SAN TIAGO DANTAS

Durante as três legislaturas em que fui um dos representantes do povo mineiro na Câmara
dos Deputados, a mais importante Casa do Congresso Nacional, tive oportunidade de avaliar os
méritos intelectuais e o talento oratório de muitos de meus contemporâneos que participavam do
Poder Legislativo da República.

Dentre todos se destacava San Tiago Dantas que, incontestavelmente, era primus inter pares.

Na juventude, singularmente erudito em vários ciências e diferentes estudos, fazia passear
por este Brasil adentro a fama de sua notável cultura e do brilho da sua inteligência.

Madrugava nas mais interessantes leituras, aproveitando as horas aurorais em que o pen-
samento está como recém-nascido. Pois tinha como certo que, na hora puríssima do amanhecer, o
cérebro tem maior vigor, é mais fecundo e tem mais capacidade de entender ou de compreender as
mensagens transmitidas pelos livros dos grandes pensadores de todos os tempos.

Intelectual integral, raríssimos aqueles que, mais do que ele, deram à pátria a eficácia da
sua ciência e da sua sabedoria.

Florão do espírito brasileiro, foi um dos mais notáveis mestres do pensamento deste nosso
século XX.

Professor sapientíssimo, as suas palavras sempre estiveram cheias de todas as espécies de
ensinamentos importantes. E homem de engenho acérrimo e de memória tenacíssima, sempre tri-
unfou na cátedra que ele honrou com a majestade da sua presença, e envolveu no belo prestígio de
seu fecundo magistério que tinha a sacralidade de um sacerdócio.

Quando ministrava suas aulas inesquecíveis, o entusiasmo lhe acendia as grandes chamas
do espírito. Então, ensinava aquelas verdãdes a que ele havia chegado pelas vias certas da medita-
ção e do pensamento.

Seus numerosos alunos nuna deixaram de lhe prestar o máximo de atenção, tanto pelos
sublimes doutrinas que ele transmitia quanto pela maneira com que as sabia transmitir.

De aguda modernidade, era um gênio a serviço de uma atividade específica: a defesa da
Justiça e do Direito.

Ele fazia qualquer observador concluir que o homem genial vale milhares de homens
talentosos juntos. Pois o talento pode ter alguma especialidade e permanecer no lugar em que está.
E o gênio é uma superioridade geral que desborda e fertiliza todas as comarcas.

Todas estas prendas do espírito obrigaram Getúlio Vargas a convidá-lo para ser o mentor
intelectual do PTB, que havia perdido seus melhores orientadores com as inesperadas mortes de
Alberto Pasqualini, de Fernando Ferram e de Lúcio Bittencourt.

Político, sempre seguiu as linhas traçadas por Aristóteles.
Numa delas, o Direito é definido como sendo a Razão livre de qualquer paixão. E, em

outra, a legitimidade de qualquer sistema de governo depende da sua conformidade com a tarefa
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de promover o bem comum. Na verdade, um bom governo, seja qual for a sua fisionomia, somente
será justo se for útil à promoção do bem comum.

Porque pensava assim, de acordo com o Filósofo imortal, o antigo membro da Câmara
dos Quarenta, que formava o Estado Maior do Integralismo, o ilustre companheiro de Plínio Salga-
do, de Miguel Reali, de Gustavo Barroso, de Raimundo Padilha e de outros eminentes integralistas,
não hesitou em aceitar o honroso convite que o senhor presidente da República lhe havia feito.

A firmeza de sua vontade obstinada e tenaz fê-lo ciente do que realmente queria, e lhe
abriu o caminho para atingir a meta programada quando ainda era jovem: Saber, Poder e Riqueza.

Eleito deputado federal por Minas Gerais, o seu nome foi elevado às maiores alturas na
política nacional.

Anticomunista, foi pena lhe não ter sido permitido ver o comunismo reduzido a farrapo
grotesco de um sistema que naufragou e, depressa, ficou fossilizado, passando a fazer parte da
Paleontologia Política. Tinha que ser assim, pois um regime perverso, materialista e ateu, que pro-
movia desordens no mundo inteiro, haveria de morrer nas garras delas.

Johannes Auduenus, meu sempre louvado John Owen, observou que o homem sábio diz as
cousas depois de larga e demorada meditação sobre o que haverá de dizer:

Vir suplens dic raro, et peditata loquare.
Saepe loquax verbis proditur ipse suis.

Na Tribuna parlamentar não cuidava de ter bom peito nem voz alta. Preferida ser claro e
convencer, seguindo o bom conselho de Bruneto Latini (1220-1294), professor de Dante Alighieri.
Em sua obra Livri du Trésor, também conhecido, na França, por Trésor de toutes choses, escrito
antes do Livro de la Bonne Parleure, Bruneto definiu a Retórica por nobilíssima ciência que nos
ensina a achar a ordem e a dizer belas palavras cheias de sentenças conforme a matéria de que
se trata.

A Constituição e o Direito lhe eram a religião de que havia sido o sumo sacerdote zeloso
na defesa de seus princípios e de sua exata aplicação.

À Democracia consagrou palavras de ouro, sobretudo naquele discurso sobre Idéias e
Rumos para a Revolução Brasileira, pronunciado em outubro de 1963 quando lhe foi conferido o
diploma de Homem de Visão.

Foi nessa ocasião que ele sugeriu a urgente necessidade de preservar a legalidade demo-
crática ameaçada tanto pelo irresponsável radicalismo da esquerda negativa quanto pelo golpismo
da direita.

Cícero disse que Atenas deveu mais a Sólon pelas leis que lhe deu, do que a Temístocles
pela memorável vitória de Salamina, porque esta lhe fora útil somente uma vez, e as leis, para
sempre. No Brasil aconteceu cousa mais ou menos semelhante com San Tiago Dantas, visto que a
nossa pátria lhe ficou devendo boas leis nascidas de seu portentoso cérebro, mais úteis ao povo do
que a Revolução de Março de 1964, que cometeu graves pecados e praticou algumas barbaridades
imperdoáveis. Convém repetir: mais úteis ao povo do que a Revolução de 1964 porque muita gente
bem-aventurada foi que tirou proveito dela, como carrapato na anca de uma égua, e viveu confor-
tavelmente, rindo à toa, com os rostos dourados pelos favores imerecidos, seguramente ancorados
na vida até que a morte os levou e continuará levando para outro destino.

Doutíssimo em todos os Direitos e em todas as Filosofias, saturado de interessantes erudi-
ções, o Deputado San Tiago Dantas, muitas vezes, fez o plenário da Câmara ter nova vida, nova
alma. Possuía todos os predicados para se impor ao respeito e à admiração de todos que, ali, repre-
sentavam o pensamento e as aspirações dos brasileiros.

Conquanto fosse do PTB, nunca se reabaixou a adular o operariado. Entretanto, com ener-
gia condenava o regime capitalista baseado na exploração imoral do homem pelo homem, na igno-
mínia do salário que não correspondia aos suores e às preocupações dos trabalhadores.

Assim procedia San Tiago. Quando ocupava uma tribuna, a ela conferia a importância e o
brilho de uma cátedra de ensino superior. Ali, cuidava de não dizer nem mais nem menos do que era
necessário. Quanto a esse particular, observava a recomendação de Tito Lívio: Brevitas laudanda
est, sed nec plus, quam oportet, dicitur. Também ele sabia que o dizer muito em poucas palavras é
próprio do orador realmente eloqüente. E sabia mais: Melhor é que fiquem os ouvintes com o desejo
de ouvir mais do que com o fastio do ouvir muito porque a brevidade da oração é  melhor ornato
com que ela se enfeita.

1 Para ele, toda tribuna era sagrada. Por isso, quando falava, quase todos os oradores fica-
vam mudos como estátuas. E fazia lembrar o que diziam os naturalistas antigos: Na presença da
águia emudecem todos os pássaros.
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Acompanhado pelo Deputado Padre Vidigal, o Deputado José Maria Alkmim, um dos artífices da vitória da Revolução de Março de 1964, esteve no Palácio da
Liberdade a fim de cumprimentar o Governador Magalhães Pinto, o General Civil da Revolução.



O Deputado José Maria Alkmim acompanha o Deputado Pedro Vidigal e Dona Ruth Guerra Vidigal até a sede da Prefeitura
Municipal de Nova Era (18/1/68).



_1. -

IT

Na sala de reuniões da Câmara Municipal de Nova Era/MG, acontureu sui€iiidde ciii que toi contendo ao Deputado Pedro Vidigal o Diploma de Cidadão
Honorário. Presente ao ato, o Deputado José Maria Alkmim aparece na fotografia entre o Presidente Jacinto Thomás Martins da Costa e o Prefeito do Município,
José Lourenço de Araújo.

À esquerda do Deputado Vidigal, o Vereador Hugo de Souza, da UDN, autor do projeto de lei queconferia ao homenageado o título com que se sentiu profundamente
sensibilizado.



O Deputado José Maria AI kmim, discursando no Automóvel Clube de Nova Era quando ali aconteceu a delicada e carinhosa
homenagem que distintas famílias do município prestaram ao Deputado Pedro Vidigal e a sua diletíssima esposa, D. Ruth
Guerra, por motivo de seu casamento civil, dia 2 de aneiro de 1960. 

No Automóvel Clube de Nova Era, o Deputado José Maria Alkmim, com sua finíssima educação, sua sociabilidade sempre
cativante, suas excelentes maneiras de agradar e de atrair os outros, tomou conta do Salão de Festas.



Capítulo 44

JOSÉ MARIA ALKMIM

Condecorado por Deus com as insígnias do caráter e da inteligência, Alkmim foi um dos
maiores e dos melhores políticos do Brasil.

Não era acessível à corrupção.
Notável a sua capacidade de bem servir o povo e de trabalhar pelo desenvolvimento e pelo

crescimento econômico da nossa pátria.
A Prudência foi uma de suas virtudes prediletas. Pois lhe não permitia fazer qualquer

cousa que não merecesse os aplausos e os louvores da sua consciência. Este o motivo por que a ela
dedicava especial devoção.

Saldas outras virtudes cardeais (Justiça, Fortaleza e Temperança), a Prudência é um hábi-
to do entendimento para regular com acerto e reta razão as ações humanas acerca daquelas cousas
que são moralmente boas ou más. Sem ela, o homem mais forte passará a ser temerário, e o mais
valente, a ser fraco.

Para fazer qualquer cousa é a Prudência sempre proveitosa. Dentre as mencionadas virtu-
des somente ela se destaca e brilha como mestra incontestável.

Se a Lógica assinala com acerto o que na Ciência e na Arte é verdadeiro, a Prudência, na
vida de cada um de nós, prezado leitor, ensina o que é bom, o que é melhor.

Foi a permanente prática da virtude da Prudência que fez Alkmim admirado e digno de
respeito porque ela presidia seus bons pensamentos, suas oportunas palavras e suas ações corretas.
E fê-lo grande homem que soube, desafiar as tempestades, as chuvas de pedras e outras calamida-
des, às quais nunca se curvou, com acrobáticas inclinações de espinha diante de qualquer adversá-
rio capaz de todas as vilanias. Foi ela que o animou a procurar as mais sólidas bases para suas
heróicas atitudes e a manifestar pelas suas idéias o carinho vigilante de um apóstolo.

Dentre suas mais belas prendas se destacava seu profundo amor à terra natal sempre carís-
sima ao seu coração e bem querida como se fosse outra mãe.

Nascendo em Bocaiúva, se fez digno dela que se honra em tê-lo como seu mais ilustre filho.
Platão dava graças aos deuses porque lhe haviam concedido a mercê de o seu nascimento

ter acontecido em Atenas, a mais importante cidade de todo o mundo, naquele tempo.
E Alkmim viveu agradecendo a Deus a graça de haver nascido em Bocaiúva, porque

sempre presente na sua lembrança e na sua saudade. E sempre amada com amor de benevolência e
com amor de beneficência.

Benevolência é movimento da vontade que deseja ver bem o próximo e a terra natal no
gozo da completa felicidade material, espiritual e moral, alegrando-se com seus bons sucessos ou
lamentando os desditosos acontecimentos da sua vida.

Na verdade, é ridícula a benevolência se a beneficência lhe não der as mãos generosas.
Pois não parece eficaz vontade a que só deseja o bem e não ajuda a consegui-lo.

Quem pode ajudar e não ajuda, não deseja ajudar. Os Antigos diziam que o desejo se
conhece pelas obras, como a saúde se conhece pelo pulso.
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É a beneficência uma ação com a qual o ânimo se move para fazer o bem a quem o deseja
e o espera. Para ser perfeita, ela necessita, pelo menos, de três requisitos. O primeiro é que se faça
o benefício antes de ele ser pedido porque perde o nome de benefício aquele que é feito depois de
muito rogado. O segundo, que seja feito depressa, sem demora, porque assim como dobra o bene-
fício quem com brevidade o executa, assim também o diminui quem com vagares o retarda. O
terceiro, que se considere a vontade de quem faz o benefício, e não o valor ou o preço dele, porque
pelo tamanho da vontade de quem o faz se pode medir a boa vontade de quem o recebe.

Não há benefício pequeno que não seja grande, quando é feito sem esperança de prêmio
ou de gratidão.

*

A biografia de um grande homem não está em sua personalidade de cada dia, pois o não
ser igual em todos os dias é sinal de excelsitude.

Na existência dos homens excepcionais como Alkrnirn há sempre alguma cousa mais im-
portante que tudo, capaz de ser expresso em títulos e efemérides. E o estilo de vida, aquilo que
desprende de cada ato e de cada gesto. Só mesmo quem conviveu com ele pode perceber o acerto do
que acabo de afirmar.

Foi uma dessas criaturas a quem o destino recusou o favor perigoso de acender entusias-
mos mais ou menos provisórios, mas concedeu a graça maior de suscitar simpatias unânimes e
duradouras.

Ninguém havia que de seu agradável convívio não saísse enriquecido e, depois de experi-
mentar a alegria de frequentá-lo, não se confessasse bem honrado.

A sua vida particular foi correta e inatacável. Era olhada com respeito até pelos lixeiros da
imprensa que nunca contribuíram para a glória do jornalismo.

Não era capaz de contradições e nunca se desmentiu, pois sabia manter aquela sólida
coerência que lhe era um dos traços marcantes da fisionomia moral.

A memória de Alkrnim mantinha a vivacidade e o brilho das recordações. Nas longas
conversas mantidas com os amigos não havia equívocos, nem erros, nem esquecimentos de deta-
lhes. E, na sua gloriosa velhice, ele sentia a fecundidade de sua robusta inteligência e a lucidez do
seu espírito parecido com o engenho que é a expressão máxima do talento, da agilidade mental, da
suprema habilidade de transmitir o pensamento.

Se muitas dificuldades lhe apareceram pela frente no caminho da sua existência abençoa-
da por Deus e por seus pais, a cada uma delas correspondia bela vitória conquistada com prazer.

Tinha bastante fortaleza de ânimo para vencer qualquer adversidade.
O dever cumprido lhe era o travesseiro ou a almofada onde reclinava a cabeça e a consciência.
Não se deixava dominar pela vaidade, inimiga vulgar que os bons políticos devem domi-

nar a cada momento.
O vaidoso é corno o galo que acredita que o sol nasce em cada manhã só para ouvi-lo cantar.

Alkmirn foi raro exemplo destes seres humanos que possuem a grande virtude de alegrar-
se com a felicidade e os triunfos dos outros. A generosidade lhe foi uma das qualidades cimeiras.
Tinha extremosa vontade de ser útil.

Sempre limpo, bem vestido e bem penteado, era o gentieman, o galantuomo com o apri-
morado e civilizado modo de vida.

Tinha o gosto pela cultura e o sentido universal do saber adquirido no estudo das ciências
que instruem o entendimento no conhecimento das cousas por suas causas.

Em todos os tempos e em todas as nações, ciênciaS sempre foram tidas e havidas como a
mais formosa vestidura que pode cobrir o homem.

Na verdade, as ricas pretextas dos patrícios romanos, os vistosos paludamentos dos tribunos,
as brilhantes capas dos reis, as preciosas clâmides dos imperadores, as belas púrpuras dos Cardeais
da Igreja Católica, os ricos paramentos litúrgicos com que o Papa e outros sacerdotes celebram a
Santa Missa, os fardões dos diplomatas, as togas dos ma gistrados, as casacas dos presidentes de
repúblicas cheias de condecorações e os garridos uniformes de gala dos generais são pobres trajes
em comparação com os hábitos da Ciência. É que toda a indumentária citada somente veste o corpo
e cedo desaparece. E a Ciência veste a alma e, com ela, fica perene.

De Sócrates, este juízo:

De todos os bens desta vida só uni o verdadeiro bem, que é o saber, e que de todos os
males só um é o verdadeiro mal, que é o ignorar

Sem a ciência, é cega a mais reta razão, cujas determinações poderão ser delírios; e cujas
obras, desatinos.

Quanto mais se sabe, mais se deseja saber.

A José Maria Alkmim não agradava a fumaça do incenso da lisonja porque a julgava por
veneno que ofende a austeridade.

Ainda que os louvores sejam notoriamente fa1sosoam bem nos ouvidos de muita gente boa
que vê a lisonja como laço agradável, tão agradável que a vítima do louvor se deixa enforcar nele.

Infelizmente, a mentira de quem gaba é apreciada e costuma gerar esquisita gratidão. A
propósito me vêm à lembrança as palavras daquele Ministro de Estado muito lisonjeado, dirigidas
ao lisonjeiro: Não obstante perceber que me lisonjeias, tu me agradas.

A lisonja enferma os amigos, e a repreensão é que os cura.
Os lisonjeiros, nas prosperidades, estão ao nosso lado, nos elogiam e nos louvam, esperan-

do uma recompensa. Falsos nas palavras e nos gestos, são torpes nas obras. Alegres nas horas de
felicidade, são frágeis na adversidade. De duas caras, para os enganos tanto dispõem do riso quanto
das lágrimas.

Cada novo dia que Alkmirn vivia lhe era um suplemento para que acabasse a construção
do edifício interior, urna oportunidade para retocá-lo e decorá-lo.

Conquanto fosse homem virtuoso, bem dotado de numerosas qualidades de espírito, Alkmim
não foi um homem perfeito porque estava sujeito à lei da hereditariedade que rege a transmissão
daqueles minúsculos cromossomos em que milagrosamente se sorna, mil vezes destilado, tudo
aquilo que haviam sido os seus avós, os mais próximos e os mais distantes.

Saiba o prezado leitor que a História das Civilizações foi escrita pelos homens sinceros
nos seus pecados e nas suas virtudes, nos seus defeitos e nas suas qualidades; pelos homens que,
nas suas grandezas e nas suas debilidades, revelaram estupenda capacidade de trabalhos heróicos.

*
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O mundo ensinou muitas cousas boas a José Maria Alkmim. Dentre elas, o ter gosto pela
amizade.

A ter numerosos amigos ele preferiu ter aqueles que se distinguiam pela sinceridade. Estes
não eram muitos, mas revelavam que eram bons amigos que nunca degradaram a amizade da sua
nobreza nem lhe tiraram a majestade, com baixezas, transformando-a em mercadoria. De Sêneca
este juízo: Detrahit amicitiae majestatem suam, qui iliain parat ad bonos casos.

John Owen (Johannes Auduenus) observou que a amizade interesseira só acompanha a
sua vítima enquanto esta, radiante de felicidade, é vista brilhando:

Te, bona dum splendet fortuna, sequuntur amici,
Ut te, dum iucet sol, solet umbra sequi.

O mesmo Owen critica os "amigos"(entre aspas) que o são por causa da utilidade encon-
trada naqueles cuja prosperidade é viçosa e florescente. Gulosos insaciáveis, comem a carne, be-
bem o sangue e chupam os ossos dos infelizes pacientes conformados com o seu infortúnio, com a
sua desgraça, os quais ficam reduzidos à extrema pobreza ou à miséria:

Invenies muitos, si tibifioret, amicos;
Sifueris pauper, nulius erit.

Tolo é quem confia na amizade de indivíduos conhecidos como interesseiros e que já
deram provas de que são ambiciosos porque tal amizade pode ser comparada com o fogo que
somente se mantém enquanto há substância que queimar.

Pitágoras, filósofo grego (608-509 a.C.), recomendava que não devemos ser amigos de
todos. E o Eclesiastes nos aconselha que nos não fiemos nos amigos sem primeiro os experimentar-
mos por muito tempo, visto que não serve para amigo quem o pretenda ser, mas aquele que o
merece.

Embora todas as cautelas, são muitas as pessoas enganadas na seleção de amigos. Entre
elas o poeta mineiro Belmiro Braga que, num de seus primorosos sonetos, afirmou: Entre amigos
encontrei cachorros.

Quando pensamos que estamos lidando com homens sérios e de apurado caráter, somos
surpreendidos por malandros refinados.

Devemos escolher para nosso amigo quem é mesmo semelhante a nós porque não pode
haver reciprocidade de amizade senão entre iguais. De Quintus Curtius Rufus este austero concei-
to: Firmissima nisi inter pares amicitia.

A semelhança é a principal causa da amizade verdadeira. Ela faz que os amigos apreciem
uns aos outros por suas virtudes e por seus merecimentos.

Nesta espécie de amizade não entra cobiça nem qualquer interesse. Nesta não há nem
pode haver mudanças porque é constante e imutável. Esta é aquela amizade que as Sagradas Escri-
turas elogias como uma bem-aventurança, um tesouro.

Se falsos amigos nos exploram e com ingratidões respondem todos os benefícios que lhes
fazemos, graças a Deus ainda encontramos bons amigos que devem ser estimados como irmãos
dados pela Natureza. E, às vezes, mais do que irmãos, pois não há parentes que possam ser compa-
rados com certos amigos sinceros.

No Capítulo 6 de Eclesiástico, um de nossos Livros Sagrados, está escrito: Amicofideli,
nuiia est comparatio - Nada se compara ao amigo fiel.

Plutarco, historiador e moralista, nascido em Queroneia (região da antiga Grécia), no ano
48 de nossa Era Cristã, morou em Roma a partir do reinado de Domiciano. Parecia querer comentar
o texto bíblico que acabei de citar, com estas palavras:

Fateor parentes, dulces avi, dulces fui, dulces fratres, dulces uores: possunt tamen
amarescere, nec parentes ideo, necfihii desierunt esse, cum tamen dulces esse desierunt.
At amicus solus, dum sit verus, duicis et carus esse non desinit

A tradução de todo este Latim é:

O pai pode não amar ofilho, mas não deixa de ser pai; ofilho pode não amar a mãe, mas
não deixa de ser filho; o irmão pode não gostar do irmão sem deixar de sê-lo; os casados
podem não se anwi e nem por isso deixam de ser esposos. Mas o amigo fiel sempre será
amigo.

Repito: a ter muitos, Allunim preferia ter bons amigos que, na adversidade, se dão a conhecer.
De Amiel (Henri-Frédériic, 1821-1881), estas interessantes palavras: Quando meu amigo

está infeliz, vou ao seu encontro; quando está feliz, eu o espero.

Na base da semelhança entre os homens, muitas amizades entraram na História e
opulentaram a Literatura de muitos povos, passando pelos séculos como exemplos dignos de serem
imitados. Recordemo-nos de duas que merecem, aqui, ser citadas. A Amizade dos Filósofos Dámon
e Pítio, contraída na base de estudos comuns feitos na Escola de Pitágoras. ótimos colegas, eram
excelentes companheiros. Como em comércio literário, um tirava proveito do estudo do outro. Diz
a História Universal que eles viveram, em Siracusa, 400 anos antes de Cristo. Sendo Dámon conde-
nado à morte por Dionísio, o jovem, obteve permissão de viajar à sua pátria a fim de pôr ordem aos
seus negócios, oferecendo-se Pítio para morrer em lugar do seu amigo se este não estivesse de volta
no momento fixado para ser executado. Chegou a hora do suplício e Pítio ia ser levado para a morte
inadiável, quando Dámon se apresentou. Impressionado e comovido diante do que estava aconte-
cendo, o rei Dionísio perdoou o condenado e pediu aos dois que o admitissem como terceiro na sua
amizade. Ambos se recusaram a aceitar o pedido. E a amizade de Pelópidas e Epaminondas, que se
fizeram amigos por causa da semelhança de seus bons costumes. Pelópidas, tebano, era mais co-
nhecido por sua bravura do que pela imensa riqueza que possuía. Comandou o Batalhão Sagrado
na batalha em que morreu Cleombrote rei de Esparta. Nesta batalha, lutou sob o comando do seu
conterrâneo Epaminondas, que, além de ser general, era muito aplicado ao estado das Letras e da
Filosofia. Ligado a Pelópidas, Epaminondas o ajudou a botar os lacedemônios pra fora de Tebas

Um conhecia intimamente as virtudes do outro. E se fizeram amigos até que a morte os
separou. E um descobriu no outro suma prudência e austera gravidade, modesta compostura, herói-
ca fortaleza de ânimo e, sobretudo, extraordinário e notório amor à pátria. O fim dessa amizade não
estava nas honras nem na riqueza. Estava, sim, no amor à virtude.

Igual às mencionadas amizades foi a que uniu Alkmim com Juscelino, seu amigo desde os
dias da adolescência, amigo das boas e das más horas.

Nunca houve discórdia nem inveja entre eles. Alegrava-se um com as vitórias do outro.
Triunfando um, triunfavam ambos. De recíproco merecimento nasceu recíproca amizade que fez as
suas almas se unirem no mais íntimo e indestrutível parentesco. Ainda na primeira fase dajuventu-
de, ambos, no mesmo barco, remavam, durante muitas noites, à procura de um porto em que pudes-
sem encontrar o necessário para uma vida digna de ser vivida honestamente.
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Como Alkmim e Juscelino, são raros, raríssimos, os amigos constantes e sinceros que
fazem igual rosto aos desiguais semblantes da fortuna, de sorte que nem a prosperidade precisava
convocá-los, nem as calamidades conseguiam afugentá-los.

*

Alkrnim era bom orador. Firmou-se como tal pela simplicidade sempre elegante de seu
modo de falar tão natural e tão incisivo em que sua rara vivacidade de espírito, realçada pelo esmal-
te de uma malícia risonha, punha cintilações inesperadas.

Falava bem, muito bem, pois ele se envergonharia de falar mal como de trajar-se com
desleixo. Os seus pensamentos eram claros corno o sol ao pino do meio-dia. E as suas palavras
saíam sem qualquer esforço porque ele não tinha tempo a perder, limando frases, enfeitando
períodos.

Com polida energia, ele dizia o que sentia, na defesa da verdade, da justiça e do direito,
dando a impressão de que conhecia o pensamento de Choiseul: La veritablefinesse est la vérité dite
quelquefois avec force et toujours avec grace.

Conforme seu ponto de vista, a diplomacia sempre delicada nunca foi a arte suprema de
agüentar, calado, todas as afrontas, de engolir desaforos, de sofrer desfeitas e disfarçar grosserias e
insultos.

Se era provocado, lançava ao adversário uma ironia, pior que o dardo. E se o via vencido,
sem ferida sangrenta, contentava-se com isso.

*

Como deputado, nunca se desertou das funções que lhe foram confiadas. Pois conhecia
bem os seus deveres e lhe sobrava tempo para cumpri-los bem.

Quando via qualquer injustiça, bradava contra ela. E, em defesa da verdade, nunca deixou
de sair a público, quando outros preferiam ficar mudos, escondendo-a debaixo do silêncio covarde.

Corajoso, sabia enfrentar aqueles udenistas que viviam de injuriar o PSD e de infamar os
seus próceres e faziam tudo para diminuir e desmoralizar a autoridade do Presidente da República,
seu correligionário e seu maior amigo, além de ser glória do nosso Partido político. E sabia toureá-
los com aquela perícia dos grandes toureiros que, nas arenas da Espanha, com apurado garbo,
desafiavam e feriam os miúras agressivos e furiosos que, bufando e babando de raiva, ficavam
estrebuchados no chão.

Não tinha medo de nenhum deles. Se, dominados pelo complexo de superioridades, com o
orgulho refulgindo no máximo brilho, exibiam algum talento oratório e alguma cultura, parecendo
invencíveis campeões na prática do exercício da eloqüência arrogante, poucas idéias aproveitáveis
eles apresentavam à apreciação do auditório, visto que eram utopias de visionários. Faziam lembrar
aqueles falsos atletas que, no circo, alardeiam sua força descomunal. Pegam halteres enormes e,
para levantá-los àquela fixada altura, contorcem-se, estufam o peito, enrijecem os músculos, mos-
tram, nas contrações, da fisionomia, que estão desenvolvendo um esforço colossal, digno de Hércules.
E, no entanto, as grandes e grossas esfera dos halteres não são de ferro. São de borracha, de isopor
ou de cascas de árvores.

O respeitável público se deixava iludir por essas aparentes demonstrações de força, esque-
cido de que o povo, o povão, representado pela grande maioria do eleitorado, sempre foi contra os
pretensiosos e repetidos esforços da UDN para chegai' à Presidência da República.

Por meios honestos, lícitos e legais, a UDN nunca chegaria até lá, ainda que fosse apoiada
pelos militares que ela muito amou com ardente e esquisito amor, apaixonadamente. Com  amor de
perdição. Quanto a esse particular, ela fez por merecer aqueles palavras de Rui Barbosa:

Quando um Partido político se resume num bando de interesses guardados por espadas
eu não lhe chamo Partido. Chamo-lhe cadáver, monturo, foco de infecção comprometen-
do a saúde da Pátria.

Os mais fogosos, incendiários, infamantes e atrevidos oradores udenistas não tinham amor
à verdade que sempre andou intimamente unida à investigação escrupulosa. O impulso nobilíssimo
da veracidade lhes não movia a inteligência e a consciência quando estavam na Tribuna. Então,
eram capazes das maiores vilanias. Linces para verem e observarem os defeitos e as falhas dos
pessedistas, eles eram toupeiras para verem e examinarem os próprios.

Combatentes com todas as audácias, feriam à direita e à esquerda os pessedistas, os traba-
lhistas e os pessepistas. Entretanto, com suas metralhadoras, o que eles queriam era acertar nos
alvos preferidos: Juscelino, Getúlio Vargas, Benedito Valadares e Ademar de Barros. Contra estes é
que eles aceravam as setas de sua perigosa maledicência, naquela certeza de que palavras contra o
decoro lastimam o coração mais profundamente que os tormentos mais graves.

Como se revelavam imprudentes!!! Pintavam e bordavam com a imprudência que, segun-
do o juízo de Aristóteles, é um vício da razão que causa desordens na vida, julga mal das cousas,
delibera pior e obra ineptamente.

Faltando-lhes a menor folha de parra da decência, eles se desbocavam em insultos dirigi-
dos contra os homens mais representativos do PSD, do PTB e do PSP. Não se cbnformavam com o
ver os nomes de suas vítimas bem falados no Brasil inteiro. Ignoravam que não é por verbalismos
enfáticos, mas por exemplos edificantes, que uma causa se enobrece.

O destino dos grandes homens sempre foi o de ficarem expostos aos caninos mordazes da
maledicência. Quanto mais eles sobem na vida, tanto mais inimigos têm. É nos altos das montanhas
que mais estrondam os fragores das tempestades.

Alkmim sabia lidar com essa gente da UDN, de acordo com os méritos dela. Ora a tratava
com desdém, ora, com rigor, castigando os seus erros.

Havia quem divergisse das idéias dele. Em ambos as Casas do Congresso Nacional, porém
todos admiravam a sua maneira de expô-las. Tal era o respeito inspirado por sua probidade, que não
tinha inimigos, nem mesmo entre as vítimas de sua verve e de suas farpas. Combatendo ou defen-
dendo idéias, ele guerreava os erros. Foi o que aconteceu nos debates sobre o adiamento das elei-
ções, sobre o caso da maioria absoluta, sobre a cédula única e sobre o impedimento da posse do
Presidente eleito para governar a República.

Repito: Sendo linces para verem e notarem os defeitos alheios, muitos deputados da UDN
eram cegos que não viam nem examinavam os próprios. E cansados de observarem que a maioria
de eleitorado brasileiro lhes votavam nojo e repugnância, eles se revoltavam contra a soberana
manifestação da vontade do povo nas urnas e pregavam a revolução pelas armas contra a posse dos
eleitos.
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Insuspeito, Carlos Lacerda deixou escrito este escandaloso depoimento:

O Brigadeiro Eduardo Gomes, a quem fui visitar no Ministério da Aeronáutica, disse-me:
'Pode estar descansado. O Dr Juscelino não tomará posse'. Publicamente, o golpista era
eu, que não tinha força nenhuma para dar o golpe.

Antes, no dia 3 de novembro de 1955, o mesmo Lacerda publicou no seu jornal Tribuna da
Imprensa um artigo em que dizia:

De nossa parte temos o dever de falar a verdade, que nos proíbe contemporizar com o
engodo. Temos o dever de dizer à nação, aos chefes militares, inclusive, que a batalha
eleitoral é uma farsa, da qual nada há a esperar senão o tempo que o adversário está
ganhando para dividi,; para intrigar, para criar o clima da posse e tornar irremediável a
entrega do poder a um grupo do qual o Brasil só se livraria pela guerra civil.
Há que negar; sumariamente, aposse aos falsos eleitos e promover; com urgência, a refor-
ma das instituições para a nova proclamação da República. O regime em que vivemos é
de uma insuportável oligarquia, que desfigura o regime para sobreviver; e vai, agora,
buscar sua base de massas na entrega dessas massas à hegemonia do Partido Comunista.

ação conjunta, ação unida para evitar o pior e proporcionar ao País uma saída pac(fica
para a crise que o tortura, é o dever de todos nós. E mais do que todos, o dever das Forças
Armadas, com as quais, neste momento, está a derradeira possibilidade de uma solução
antes que seja tarde.

Como se vê, o golpe era pregado às escâncaras. O que se tinha em vista era impedir a
posse de Juscelino na Presidência da República.

Posteriormente, essa idéia vigorou em Minas Gerais e no Estado da Guanabara. Um deputa-
do federal (membro da Bancada do Silêncio), cientista político acatado da UDN, capaz de nivelar-se
com Joseph Goebeis, que dirigia a propaganda do Reich hitleriano, declarou, com toda a força de sua
fenomenal e vigorosa inteligência, que Israel Pinheiro e Negrão de Lima não podiam tomar posse dos
cargos de gorvernadores para que haviam sido eleitos. E, com autoridade, sentenciou: Não basta que
a vitória deles tenha sido proclamada pela instância judiciária, ainda tem que ser submetida à apro-
vação da instância revolucionária. Era só o que faltava para oficialmente ser registrada na História do
Brasil aquele sublime pensamento de José Bonifácio Lafaiete de Andrada (o Zezinho): A Revolução é
a UDNno Poder; pois tudo fazia a maioria dos brasileiros acreditar que a Revolução havia sido feita
contra o PSD, apesar de o Marechal Castelo Branco haver chegado à suprema magistratura da nação,
graças ao apoio de Juscelino que levou para ele os votos dos pessedistas.

Posso e quero informar ao prezado leitor que, em 1964, havia na Câmara:

116 deputados do PSD	66 deputados da UDN
66 deputados do PTB	25 deputados do PSP

E emtodo o Congresso Nacional havia entre os parlamentares:

136 do PSD
	

81 do PTB
85 da UDN
	

26 do PSP

Os outros sete partidos políticos tinham 53 deputados federais e 62 parlamentares nas
duas Casas do Congresso Nacional.
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O que se conclui desta exposição, que estou fazendo é que a UDN não tinha prestígio para
dar vitória a Castelo Branco nem para eleger qualquer udenista a fim de ser um dos muitos empre-
gados que trabalhavam no Palácio do Planalto, como faxineiros.

Juscelino acreditou na palavra empenhada do militar que ele havia promovido a General
de Exército, atendendo um pedido de Tancredo Neves, embora o General Teixeira Lott, Ministro
do Exército, o advertisse que ele iria arrepender-se de haver feito a imerecida promoção, que a
Castelo permitiu ficar mais alguns anos na vida militar, sem cair na compulsória, reduzido a
general de pijama.

Segundo a tal palavra empenhada pelo General Castelo Branco, em 1965 haveria a eleição
do futuro Presidente da República, e Juscelino poderia continuar com sua propaganda eleitoral sob o
lema: JK-65. Além do combinado (que não foi cumprido), Juscelino ganhou, como lambugem, a
cassação de seus direitos políticos, por dez anos. (O Ministro do Exército, Teixeira Lott, estava certo,
quando disse a Juscelino: Presidente, o senhor irá arrepender-se de fazer a imerecida promoção.)

A gratidão é mesmo um sentimento superior que não fica bem em qualquer homem.
Quando os jornais publicaram aquelas palavras de Castelo: Sempre fui da UDN. Sou elei-

tor de cabresto do senhor Carlos Lacerda, comecei a perceber que ele seria capaz de tudo. De
tudo, convém repetir. E passei afazer oposição ao seu governo, na Câmara, junto com as aguerri-
das bancadas do MDB e do PTB.

No dia 25 de novembro de 1965, na primeira página, o Estado de Minas e os jornais do
Rio de Janeiro, de São Paulo, de Curitiba e de outras Capitais informavam que, na véspera, havia
acontecido, em Brasília, um encontro de Castelo Branco com Amaral Peixoto, presidente do PSD,
com Filinto Mulier, líder pessedista, e com outros líderes. E publicavam esta notícia que transcrevo
ipsis verbis:

Como exemplo de oposicionistas e não contra-revolucionários, o Presidente exemplificou
dois nomes - o padre Vidigal e o líder do PTB, Doutel de Andrade.

Na Vice-Presidência da República olhado com desdém pelos militares que lhe não davam
bola e ostensivamente o desprezavam, Alkmim nada podia fazer em defesa do velho amigo de todas
as horas, maltratado, ultrajado, vilipendiado e sacrificado em holocausto ao novo deus adorado por
oficiais das Forças Armadas embasbacados: Carlos Lacerda. Este ídolo sempre esteve ligado a
todas as agitações, às convulsões sociais, aos abalos sísmicos registrados pelo sismógrafo político
e aos cataclismos sofridos pelo Brasil. Ninguém conseguia desligá-lo do suicídio de Getúlio Vargas,
da renúncia de Jânio Quadros, da queda de João Goulart perdendo a autoridade e fugindo para
Montevidéo. Ninguém o desvinculava da cassação dos direitos políticos de Juscelino, exigida por
ele a Castelo Branco, seu eleitor de cabresto.

Se Alkmim abrisse a boca para protestar contra a violência sofrida injustamente pelo seu
melhor amigo, correria o risco de ser preso por subversivo e, também, cassado. E, depois, ser
convidado para passar uma temporada em uma das ilhas do arquipélago Fernando Noronha, pois o
regime político existente naquela ocasião não tinha compromissos com a democracia. Era ditatori-
al, no pior e mais rigoroso sentido da palavra. Era, mesmo. Se permitia o funcionamento de ambas
as Casas do Congresso, era para inglês ver. E norte-americano, também.

Não se pode negar que a Câmara dos Deputados funcionava. Mas era como se fosse um asilo
de menores abandonados. O Senado, também, funcionava, mas era como se fosse um abrigo da
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velhice desamparada. Deputados e senadores não eram levados a sério, visto que somente prestavam
para sofrer este vexame ou para fazer esta besteira: eleger generais para presidentes da República.

Durante o governo dos militares, imperava aquela superada norma de ação adotada pelos
césares romanos: Sic volo, sicjubeo, sitpro ratione voluntas. Assim quero, assim mando, seja a minha
vontade colocada acima da razão. De modo particular no governo do General Médici, aquele incivil e
grosseiro presidente, déspota alucinado e capaz das mais requintadas asneiras, o qual se recusou a
decretar o luto oficial quando Juscelino morreu, e pretendeu impedir o povo de acompanhar os restos
mortais dele até a sepultura: então viu que o seu tirânico poder não era assim tão grande como,
erradamente, pensava. E, pela primeira vez, verificou que o Brasil não era o Reino da Sua Estupidez.
E teve a oportunidade de observar que isto de governar homens é arte das artes porque é mandar a
quem tem arbítrio para escolher, liberdade para repugnar, traças e recursos para resistir. Julgava-se
inteligente, inteligentíssimo, mas estava esquecido de que não há inteligência, por mais aguda que
seja, que não tropece em ignorâncias e não caia, muitas vezes, em erros lamentáveis.

O meu vocabulário de indignação não tem nomes adequados para a vileza de Médici,
manifestada por ocasião da morte de Juscelino, negando-lhe as honras fúnebres a que tinha direito
como ex-Presidente da República que havia prestado grandes e bons serviços ao Brasil nos cinco
anos de seu fecundo governo, mais do que todos os generais juntos, em vinte anos. A torpeza do
estulto Médici foi observada por todos os embaixadores das nações com as quais o Brasil mantém
relações diplomáticas. Escandalizados, eles foram testemunhas da vilania e da baixeza do Presi-
dente da República.

Lumumba, Idi Amim Dada, Bokassa e o soba de Tchipinda não cometeriam tamanha
asneira digna de um desequilibrado mental com os miolos em mau estado.

Rumores do escândalo repercutiram em todos os cantos da Terra, espalhados pelas agênci-
as de notícias e pelos jornalistas representantes dos mais importantes órgãos da imprensa estrangei-
ra. E pasmadas ficaram todas as nações com a insânia do Presidente histérico e maluco.

Creio que a agonia da Revolução de Março de 1964 começou no dia do sepultamento dos
restos mortais de Juscelino em Brasília. Engraçados, engraçadinhos, alguns militares quando che-
gavam às culminâncias do Poder Executivo, ficavam deslumbrados com a Presidência da Repúbli-
ca. E faziam loucuras.

Antes bradavam que eram os melhores e os mais puros defensores da democracia. Mas o
tempo se encarregou de provar que a realidade era outra. Eles não apareceram no governo confor-
me alardeavam. Estavam cheios de ódio a Juscelino. E ao ódio, poderoso para desdourar mereci-
mentos, o mais inocente parecia criminoso de crimes hediondos.

E axioma filosófico que os elementos, enquanto estão na própria esfera, não pesam:
Elementa inproprio non gravitant elemento. Por exemplo: o homem, que está no fundo do mar, não
sente o peso dos montes de água que lhe estão sobre o seu corpo; e a terra, que parece oprimida com
o peso das montanhas de hematita compacta em Itabira ou em Carajás, não se curva debaixo delas.
Pelo contrário, um balde de água tirada da fonte carrega a mão de quem o leva. E uma pedra,
lançada ao ar mostra o peso que tem, na velocidade com que cai.

As faltas, as covardia, as patifarias, as imoralidades dos inimigos gratuitos de Juscelino
são assim. Na consciência de nenhum deles, elas não pesam porque são elementos na sua esfera.

Eles sabiam que Juscelino havia sido o melhor de todos os presidentes da República e que
o Brasil, durante seu fecundo e abençoado governo, teve notáveis desenvolvimento e crescimento
econômico. Sabiam, sim, porque também as boas e grandes obras têm a sua língua e tanta facúndia
no dizer, que elas falam ainda quando calado o seu autor. Esta observação é do cartaginês Thascius
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Caecilius Cyprianus: Habent enim opera suam linguam, habent suam facundiam, etiam tacente
lingua loquentis.

Brasília, Furnas, Três Marias, rodovias asfaltadas, a indústria automobilística e a indústria
naval, etc; gritavam por justiça àquele Homem que havia promovido o progresso de nossa pátria
bem mais do que todos os militares das Três Forças Armadas.

Estou certo de que os Generais Ernesto Gaisel e João Batista Figueiredo, bem educados
desde o berço, democratas e conhecedores da Constituição que eles juraram defender, não comete-
riam tão grande asneira que teve péssima e horrorosa repercusão em todas as nações civilizadas.
Médici era mesmo grosso, grosseiro, malcriado.

Depois de haver prestado bons serviços à democracia, lutando pelo aprimoramento da
política nacional, Alkmim foi ameaçado de ser expulso do PSD porque ficou contra Tancredo Ne-
ves, quando este ilustre pessedista, pela primeira vez, foi candidato a Governador do Estado de
Minas Gerais.

A muita gente poderá parecer escandalosa esta verdade que estou publicando.
Não é de hoje que louvo o escândalo da verdade. Pois em minhas proveitosas leituras

aprendi esta lição do Papa S. Gregório Magno, no parágrafo 5 de sua Sétima Homilia: Si autem de
veritate scandalumn sumitur, utilius permnittitur nasci scandalum, quam ventas relinquatur. Se da
narração de um fato verdadeiro resultar o escândalo, é preferível deixar nascer o escândalo a renun-
ciar à verdade.

No começo de dezembro de 1960, o Deputado Guilhermino de Oliveira esteve em meu
apartamento situado no edifício Souto Lima, ali na Rua Rio de Janeiro 2.617, em Belo Horizonte,
a fim de me visitar.

Para mim foi motivo de honra receber em minha residência o prezado colega, correligio-
nário e companheiro de lutas inesquecíveis,

Em nossa conversação, que foi demorada, ele abordou o assunto concernente à inesperada
e indesejada derrota de Tancredo nas urnas da última eleição para governador. De acordo com o seu
ponto de vista, Alkmim e Ribeiro Pena foram os únicos responsáveis pela vexame imposto ao
nosso Partido com tal derrota humilhante.

Conquanto eu pensasse de outra maneira, deixei que ele falasse à vontade sobre o lamen-
tável acontecimento, que me aborreceu muito.

Embora discreto e prudente na tomada de resoluções definitivas, ele me afirmou que, na
próxima reunião da Comissão Executiva do Partido, proporia à consideração dela a necessidade de
serem expulsos de nossas fileiras os dois indisciplinados pessedistas que contribuíram, com a sua
maneira de agir, para a vitória de Magalhães Pinto.

Por várias vezes, ele insistiu nessa acusação que me não parecia justa.

Ponderei-lhe que a derrota de Tancredo teve diversas causas. Dentre elas, o fato de ele ser
simpático ao acordo com o PR, o qual descontentou e levou a intranqüilidade a milhares de eleito-
res pessedistas que sofreram na carne os maus efeitos de tão calamitosa coligação. Outra causa foi
a íntima união que havia entre Jânio e Magalhães. Vitorioso o ex-Governador de São Paulo, foi fácil
a Magalhães Pinto o triunfo nas urnas. A principal causa da desastre sofrido por Tancredo na última
eleição foi o acordo que houve entre petebistas liderados por San Tiago Dantas e os magalhães-
pintistas chefiados pelo banqueiro udenista. Entre o líder do PTB, diabolicamente inteligente e
muito rico, e o candidato da UDN a governador houve uma combinação muito séria que funcionou
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muito bem, beneficiando tanto Jânio Quadros quanto João Goulart, arrasando a candidatura de
Mílton Campos à vice-Presidência da República. É claro que Magalhães Pinto lucrou muito com
esse conchavo, que foi uma trama, um conluio, um procedimento ardiloso, astucioso, velhaco,
abjetivando a destruição dos planos de Lott e de Tancredo. Até no município de Inhapim, Maga-
lhães foi mais votado do que Tancredo. E, também, em outros municípios de maioria pessedista,
nos quais os líderes do PSD se destacavam por seu incontestável prestígio. Por exemplo: Pará de
Minas, Barbacena, Rio Pomba, Ubá, Oliveira, Caldas, Piuí, Muriaé e outros.

Não devemos esquecer; Guilhermino, que Tancredo apenas saiu vitorioso nas urnas de 62
municípios. E Magalhães Pinto o mais votado em 423 dos 485 municípios mineiros.

Tancredo baseou a possibilidade da sua vitória no garantido apoio verbal de 62 dos 74
deputados estaduais, de 26 dos 38 deputados federais, de quase 400 prefeitos municipais dos quais
200 e muitos eram pessedistas. Entretanto, o povo, o povão, a maioria do eleitorado mineiro prefe-
riu apoiar, decisivamente, a candidatura de Magalhães Pinto.

Guilhermino ouviu as minhas palavras prestando-lhes muita atenção. Porém insistia em
condenar Alkmim e Ribeiro Pena à expulsão necessária, conforme ele pensava.

Quando nos despedimos, manifestei-lhe o desejo de comparecer à reunião imaginada por
ele (se ela fosse convocada e realizada) a fim de defender nossos dois correligionários que não eram
responsáveis pelo crime de que eram acusados.

Poucos dias depois, concedi uma entrevista ao repórter do Diário de Minas, abordando o
mesmo assunto que levou Guilhermino à minha residência. Com  a data de 14 de dezembro de 1960,
• importante órgão da nossa imprensa publicava, em sua terceira página, o meu pensamento sobre
• caso que já estava na boca do povo e era comentado nos círculos políticos:

Não é razoável qualquer movimento objetivando a eliminação dos nomes de Alkmin e de
Ribeirão Pena no quadro em que figuram outros nomes ilustres de pessedistas que honram a políti-
ca mineira.

Alkmim é um dos maiores e mais habilidosos políticos da República. A ele o PSD, na
verdade, deve grandes e incontestáveis benefícios. Basta que nos recordemos daqueles interessan-
tes discursos com que enfrentou a furiosa banda de música da UDN nas rudes batalhas havidas na
Câmara dos Deputados, antes e depois das eleições de 1955.

Os pessedista que desejam ver Alkmim fora e longe do PSD podem perguntar a Juscelino
qual foi mesmo a contribuição do político de Bocaiúva a favor da sua vitória nas urnas e da sua
posse no alto cargo para que fora eleito.

Porque deixou de prestigiar a candidatura de Tancredo Neves a Goyernador do Estado,
Alkmim não ficou sendo réu de culpa imperdoável. Este foi seu primeiro ato de indisciplina parti-
dária. E por maior que ela fosse, não deveria destruir todo o passado honroso e o grande nome de
um companheiro que já prestou bons serviços à democracia, ao Brasil e ao nosso Partido.

Desde nossa última Convenção Regional sabíamos, pois era voz corrente, que, por moti-
vos óbvios, Alkmim não apoiaria a candidatura de Tancredo.

Vem a propósito esta pergunta: Quem foi mais anti-Tancredo? Alkmim que, antes das
eleições, não deixou dúvida sobre a sua atitude, ou Benedito Valadares que se declarava lotista
sincero e tancredista leal, mas nada fez para evitar a derrota de Tancredo no município de Pará de
Minas?

Por suas omissões, muitos pesseditas, que inutilmente compõem a Comissão Executiva do
PSD mineiro, colaboraram para o fracasso da candidatura de Tancredo nas urnas.
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Não me parece inoportuna esta outra pergunta: Para onde deverão ser expulsos aqueles
líderes pessedistas que nunca levantaram a sua voz contra os acordos e protocolos imorais assina-
dos com o PR, os quais enfraqueceram muito o nosso Partido e mataram o entusiasmo de milhares
de pessedistas para as futuras campanhas eleitorais?

Inoportuna também me não parece esta última: Quando serão expulsos aqueles que foram
beneficiados pelos tais acordos obscenos e pelos protocolos imorais, à custa do desgaste do PSD?
E, sobretudo, à custa dos desgostos e dos sofrimentos de nossos correligionários que se não acham
mais dispostos aos maiores sacrifícios a favor do bem-estar e da felicidade pessoal ou familiar de
meiadúzia de gozadores das vitórias do PSD?

Contra Ribeiro Pena também não se justifica qualquer movimento para expulsá-lo do PSD,
pois convém que nenhum pessedista se esqueça de que:

1°— quando o Sr. Mílton Campos era governador houve uma época em que ele e o 'Diário
de Minas' realmente sustentaram a vida do PSD em Minas Gerais.
2° - quando Secretário do Interior e, depois Secretário da Segurança, se ele não fez por
merecer os nossos sufrágios, contudo fez por merecer a nossa estima e a nossa admiração
porque em ambas as Secretarias procedeu com apuradas virtudes de ótimo pessedista.

Por qual motivo justo castigar severamente Ribeiro Pena e Alkmim se ambos já foram
castigados nas urnas das últimas eleições? O primeiro, conseguindo ser o mais votado apenas em
Itapecerica, sua terra natal, e recebendo pequeníssimo apoio eleitoral nos outros 484 municípios
mineiros. E o segundo, embora apoiado por alguns udenistas, não conseguiu substancial apoio do
eleitorado pessedista, ficando situado entre os menos votados para Vice-Governador.

Há que levar ainda em consideracão que os votos conseguidos pelo senhor Ribeiro Pena,
para Governador; somados com os votos dados ao senhor Tancredo Neves, não seriam bastantes
para a vitória do nosso candidato. Pois eram inferiores em número ao total dos votos merecidos
pelo vitorioso senhor Magalhães Pinto.

De tudo que foi dito por mim se conclui que Alkmim e Ribeiro Pena não podem ser
responsabilizados pelo desastre que Tancredo sofreu nas urnas, em 1955.

A entrevista concedido ao Diário de Minas repercutiu na imprensa nacional. Foi transcrita
em diversos jornais do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Curitiba, de Recife e de outras importantes
cidades, com sugestivas epígrafes como, estas: Combatendo qualquer expurgo no PSD, Padre Vidigal
faz elogio do deputado Alkmim (O Jornal, em 16 de dezembro); Opinião do deputado Padre Pedro
Vidigal: Alkmim é um dos maiores e mais habilidosos políticos da República (Diário de São Paulo,
em 15 de dezembro). Pessedista mineiro contra expulsões (Folha de S. Paulo - i a edição - 14 de
dezembro).

EM SUMA:

A boa fama de José Maria Alkmim sempre esteve à altura da sua história.
Quando jovem, ele andou por caminhos eriçados de obstáculos e dificuldades.
Sempre soube administrar bem a sua inteligência e a sua cultura.
Agia, respeitando só os ditames da consciência, cuja voz ecoava no íntimo da sua alma

como se fosse a voz de Deus.
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Na tempera do seu caráter forjou sua forte personalidade.
Tinha solene dignidade e surpreendente clarividência.
Lutador, cada bataiha vencida o crescia na adrniração geral.
Os aplausos recebidos nos mais seletos auditórios e nas pracas dos comIcios populares

nunca o fizerarn ficar orguihoso.
Quando era atacado, as pedradas o não assustavam. Pois, tambérn, sabia que o solo ferido

é mais fecundo. E lembrava a observacao de Curtois: A verdadeiraforca não é a do mar enfurecido
que tudo arrebenta, mas do rochedo imóvel que a tudo resiste.

Deixou gloriosa celebridade porque tinha no mais alto apreço a sua honra.
Alkmim foi urn grande estadista!
Que linha! Que aprumo! Que compostura!

0 Deputado Tancredo Neves, candidato a Governador do Estado de Minas, em 190G, prvsidiu a cerirnónia da
inauguracao do Hospital Sant'Ana de Guaraciaba/MG. A bênçao da Igreja a sede dele foi oficiada pelo virtuoso pároco
Padre Joaquim Dimas Guimaräes. 0 edifIcio bern equipado foi uma das importantes obras poilticas realizadas pelo
Deputado Padre Vidigal, no rnunicIpio, corn a eficiente colahoração do Prefeito José Queiroz.

Tancredo Neves e o Marechal Teixeira Lott, em Nova Era-MG, acompanhados pelo Pre1eto municipal Ju\enal Martins cia
Costa e pelo Deputado Padre Vidigal, visitaram o Hospital São José.
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4fl
\iI'ndu d cordial honienageni que iiiuiId ldlhihd s de \(i\d Lid the prestarcull e d sua (\eIentissima esposa
Ruth Guerra, o Deputado Pedro Vidigal aproveitou a oportunidade para intormar s pessoas presentes que, corn o seu
casamento religioso, apenas havia perdido o "estado canônico clerical", a cujas obrigacoes não estava mais sujeito, e o
direito de usar o poder da Ordem.

Disse rnais: Que o sacerdócio recebido no dia da sua Ordenaçao não havia sido secularizado, visto que, na Igreja, nao ha
autoridade capaz de secularizá-lo. E que é de origem divina aquela definitiva afirrnaçáo: Tu es sacerdos in aeternum.

Na fotografia aparecem os paraninfos da cerimônia civil do casamento: Deputados Tancredo Neves, Sebastião Paes de Almeida
e José Maria A!kmin e o empresario José Felipe, de Barbacena/MG.

j

o Deputado Pedro \ dig, depuis da cermdnd Uu see uesernentu cu i i corn Ruth Guerra Vidigal, converse corn seus
colegas Tancredo Neves e Sebastião Paes de Almeida, sob as vistas atentas do Padre Luiz Gonzaga da Fonseca Torga.

CapItulo 45

TANCREDO NEVES

Por Deus ele foi honrado corn a graça de o seu berço estar em São João del-Rei, cidade em
que o sentimento religioso tinha e ainda tern o primado sobre tudo o mais, tanto na vida doméstica
quanto na vida social. E ate na vida polItica.

Passou grande parte da existência no convívio dos seus conterrâneos unidos entre Si por
vInculos solidários na cornunhão da mesma crença cristã.

Sernpre era visto como testemunho figurativo da estatura moral dos seus pals e dos seus
avós. E a inteligência brilhante era a marca da sua gente.

Tambdrn ele, como aconteceu corn os meihores politicos atenienses, cuidou de tratar a
PolItica corn inegável superioridade intelectual.

Seguro de si, nunca perrnitiu que alguem, fosse quem fosse, ihe obstasse a caminhada para
frente e para cima, sern suscitar lendas nem causar mexericos.

Adrnirado por todos, soube, como legislador, dignificar e engrandecer os mandatos que o
povo ihe confiou.

Qualificado por nurnerosas virtudes, sentia-se bern entre os cidadãos que, no seu tempo,
eram os rnais graduados e rnais importantes. Tao bern como entre os operários que, corn o suor de
cada dia, contribuern para o desenvolvirnento e para o crescirnento econôrnico do Brasil e para a
meihor harrnonia entre o capital e o trabaiho.

Sern sacrificar urn milImetro sequer de sua dignidade pessoal, nunca se deixou seduzir
pela dernagogia a firn de conquistar a simpatia do povo. Assim procedendo, defendia, corn admira-
da e aplaudida eloquencia, a igualdade de todos os homens perante a lei (isonomia) e a liberdade de
expressão do pensamento (isagoria), sern a perversa vontade de corrornper o auditório.

Em vez de governo do povo, a dernocracia tinha, no seu pensarnento e no seu modo de
agir, o conceito de governo no interesse do povo.

As suas atitudes erarn tao singelas quao rigorosas e coerentes. E as suas palavras, nas
tribunas que ocupava, erarn sinceras. Por isso, não havia cousa, por mais difIcil que fosse, que a sua
eloquência nao persuadisse.

Muitas vezes, tive o prazer de ouvir os seus discursos, nas praças dos comIcios politicos, e
no plenario da Câmara dos Deputados. E pude observar que, tambérn nele se verificavam aquelas
circunstâncias que o jesufta Padre Antonio Vieira considerava indispensáveis no orador: a pessoa,
a ciência, a matéria, o estilo, a voz. A pessoa que é, a ciência que tern, a matéria que trata, o estilo
que segue, a voz corn quefala.

PrIncipe da Oratória, discursava corn facilidade e clareza. As suas palavras erarn ncas de
substância e de beleza. PossuIa a dicçao irnpecável e o gesto sóbrio e preciso. Na tribuna, era
simples, elegante e castiço. 0 segredo da sua eloquência estava no esplêndido arsenal de lógica e de
erudiçao de que dispunha e sabia usar bern. A lucidez do seu espIrito e suas palavras comunicavam
as pronunciadas oraçoes aquela força corn que dominava completamente qualquer auditório.

Tancredo levava a sério a recomendaçao de Santo Arnbrósio, de Milão (340-397): 0 ora-
dor deve ter muito cuidado quando discursa porque as suas palavras são espeihos em que se deixa
ver o entendimento: Speculum enim inentis plerumque in verhis refulget.
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Com seu talento poderoso, com os argumentos da sua lógica e com sua vigorosa eloquência
sabia persuadir qualquer auditório, e era capaz de descobrir e imaginar o que convinha em cada
circunstancia.

Como acontecia com Juscelino Kubitschek, a Tancredo Neves não lhe bastava ser preclara
a eloqüência se não estivesse a serviço de boas causas; ser perfeita e substanciosa, se não fosse
veículo de boas doutrinas; ser bem ornada, se não fosse séria; singular e agradável, se não fosse útil;
sonora e florida, se não fosse justa nos seus argumentos.

Os mais eminentes na eloqüência sempre foram mais poderosos nas resoluções. E saíram
vitoriosos nos prélios em que lutaram. Por isso é que seus eriçados adversários políticos acampados
na UDN não gostavam da sua retórica, da sua dialética. Eram como aquele Marco Catão (Marcus
Porcius, que viveu 234-149 a.C.), o qual não gostava de ouvir a Carnéades, deputado por Atenas e
fundador da Terceira Academia (215-125 a.C.).

Célebre sofista grego que viveu no século V antes de Cristo e figurou no volume oitavo do
interessante livro que Reiske escreveu sobre os Oradores da Grécia, Górgias Leontinino, com o
vigor de sua poderosa eloqüência, conseguiu dos atenienses tudo que lhe fora pedir, porque bom
efeito da viva voz é imprimir nos corações o que se diz com sinceridade.

Tancredo parecia com Górgias. E, também, com Péricles, que mereceu o título de Olímpi-
co, por causa da eficácia da sua oratória semelhante à voz de Zeus Olímpico, cuja capacidade de
ressonância e de comunicação oral era indiscutível.

*

Se for bem aberto o leque de suas conhecidas virtudes e de suas notáveis qualidades, o
observador poderá ficar deslumbrado.

Seus defeitos eram aqueles inerentes à natureza humana. Alguns, originários de seus ante-
passados. Vêm a propósito as sábias palavras do Dr. Apert que, por sua ciência, brilhou na França:

Nos ancêtres revivent en nous; nous leur devons nos qualités et nos defauts, notre santé
robuste ou délicat.
Quelques maladies n'ont aucune autre raison d'être que l'heredité.

Em sua monumental obra L'homme cet inconnu, Alexis Carrel sustentou a mesma tese que
é certa, incontestável. Pois é isto mesmo: os nossos ancestrais revivem em nós, que lhes devemos as
nossas qualidades e os nosso defeitos.

Tancredo tinha o conhecimento próprio. Sabia quem ele era. Conhecia seu exato valor.
Cuidava de emendar em si o que estranhava nos outros. Quanto a esse particular, tinha sempre na
memória as palavras de Jesus Cristo, chegadas até nós por via do Evangelho narrado por São Mateus:
Se abrísseis os olhos para ver os vossos pecados, não os teríeis para acusar os alheios.

Não perdendo de vista as suas faltas, observava que elas não eram maiores que as dos
terríveis adversários que lhe não poupavam as críticas mais atrevidas e injustas.

*

Era jovem quando se apaixonou pela cultura, entregando-se a ela como se fosse a mulher
de seu mais profundo e sincero amor.
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Tinha como certo que a mais bonita vestidura que pode cobrir o homem é a cultura. Pois
qualquer outra indumentária é roupa que veste o corpo e com o corpo fica velha, fora da moda, e
desaparece. Com a cultura não acontece o mesmo, visto que, adquirida no copioso estudo e sempre
atualizada, ela veste a alma, fica perene, quase eternizada. Por isso foi que Aristóteles escreveu a
seu discípulo Alexandre, filho de Felipe, rei da Mecedônia:

Mais domina a alma de um príncipe com a ciência do que com o seu corpo coberto de galas.

Para Cícero, a cultura da ciência é saúde do espírito Erasmo (146-1536), o mais ilustre
humanista da Renascença, a estimava por salvadora da vida. E do clássico jesuíta Padre Antônio
Vieira esta lição sempre oportuna:

Para aprender não basta só ouvir por fora, é necessário entender por dentro. Se a luz de
dentro é muita, aprende-se muito; se pouca, pouco; se nenhuma, nada.

Sem a sólida e variada cultura é cega a mais reta razão do político cujas determinações
poderão ser delírios, e cujas obras, desatinos.

De muitas ruínas é causa a boa razão sem a cultura, sem os estudos sérios, sem a ciência de
tudo que concerne à promoção do bem comum durável.

Mergulhado em sua biblioteca de milhares de volumes de obras selecionadas sobre assun-
tos jurídicos e sociais, financeiros e econômicos, científicos e literários, Tancredo conseguiu a
bem-aventurança do saber com as demoradas leituras e os estudos constantes, a fim de nunca igno-
rar o que devia ser do seu conhecimento.

Justamente orgulhoso de seus conhecimentos e proclamados méritos, Tancredo sempre
desejou ser Governador de Minas Gerais e, depois, ser Presidente da República. Não media esfor-
ços para a realização dessa idéia fixa ou desse sonho dourado. Pois nunca deixou de pensar que as
maiores homenagens e que as honras mais excelsas lhe eram devidas.

Na verdade, as mais elevadas posições no Poder Legislativo do Estado e da República lhe
foram reservadas. E ele as ocupou com brilho e competência.

Em sua vida, houve momentos em que fazia muita gente lembrar Alexandre Magno que
sempre queria alguma cousa além de tudo: concupiscere aliquid post omnia, conforme a expressão
de Sêneca.

Sublimado em dignidade, como a de Primeiro-Ministro no Regime Parlamentar, Tancredo
queria subir mais. Quanto mais alcançava, mais desejava. Parecia padecer aquele mal que o Padre
Antônio Vieira denominou ardimento dos pés. Do clássico jesuíta esta interessante observação:

São os pés que não podem aquietar em nenhum lugar por alto que seja; sempre estão em
movimento e sempre para cima. Sempre em movimento porque não podem parar; e sem-
prepara cima, porque não sabem descer, senão subir E notai que a soberba e a ambição
de subir nunca está mais que sobre um pé. Tem um pé no lugar que possui, e o outro já vai
pelo ar para o lugar que pretende.

Creio que faltava a Tancredo lembrar, de vez em quando, que a História é mesmo mestra
da vida, principalmente para os políticos. Nas páginas dela se encontram lições interessantes e
oportunas. Por exemplo:
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1.A do famoso Demóstenes, que conhecia bem o peso dos cargos públicos, considerando-
os trabalhosos e até perigosos. Dele, estas palavras:

Se tivesse de escolher um de dois males: ou perder a pátria com perpétuo desterro ou
subir a certos ofícios da maior importância, optaria pelo desterro.

2. De Pompeu, como testemunha Plutarco, esta ponderação:

Ó poder! Tanto te apetece quem não te chegou a experimentar, quanto te aborrece quem te
chegou a possuir.

3. Observando que tudo conspira contra quem está nos postos mais elevados, Horácio, que
além de poeta era filósofo, disse, em uma das suas odes, e repetiu, em uma de suas epístolas:

O cume da honra é a mais perigosa vida, e o estado mais humilde é o mais livre dos perigos.

Tancredo sempre olhou o Poder com olhos de namorado firme, constante, fiel e apaixona-
do. Custava-lhe grandes sacrifícios o viver longe dele ou fora dele. Eis a razão por que, a qualquer
custo, queria possuí-lo e gozar da posse dele. As vezes, parecia não desejá-lo. Mas, na realidade, o
perseguia com todas as forças da sua paixão pelo mando e pelo comando, mais do que pela vontade
de ser útil ao povo, promovendo o bem comum durável.

Habilidoso político, era perito na arte de simular e dissimular. Simular éfingir o que não
é. E dissimular é encobrir o que é. Esta distinção é da Filosofia Perene: Simula enim quod non est,
dissimula quod est.

Dava a impressão de que a bizarria, as pompas e as galas do Poder Executivo o encanta-
vam e seduziam, lhe não permitindo pensar nos bem suados trabalhos que o esperariam no exercí -
cio dos cargos ambicionados que lhe haveriam de ser cargas pesadíssimas.

Por duas vezes, Tancredo foi candidato a governador do Estado de Minas Gerais. Na pri-
meira, com espanto para ele e para todos os mineiros, foi derrotado nas urnas pelo seu adversário
José Magalhães Pinto, cuja candidatura havia sido lançada e registrada só para marcar a presença
da UDN no pleito eleitoral, parecendo destinada ao mais ruidoso fracasso.

Otimista, contando como certa, certíssima, a sua vitória, o ilustre pessedista san-joanense
não admitia, nem por brincadeira, a hipótese de ser vencido por seu competidor que se apresentou
diante do eleitorado como não tendo candidato a Vice Governador.

*

Um mês antes das eleições, estive em Varginha a convite de vários amigos que desejavam
honrar-me com os seus votos a fim de eu ser reeleito deputado federal. Dentre eles, estavam os
Braga, os Foresti e o meu parente, engenheiro Joaquim Thomaz Martins da Costa que havia construído
a malha rodoviária que envolveu todas as cidades do Circuito das Aguas: Caxambu, São Lourenço,
Cambuquira e outras.

Em diversas localidades situadas no sul de Minas, pude verificar que não era boa a situa-
ção dos candidatos Teixeira Lott e Tancredo Neves, sobretudo no PTB. Pois, inventando a chapa
Jan-Jan, o Deputado San Tiago Dantas, com sua inteligência diabólica, conseguiu empolgar Maga-

lhães Pinto, provocando-o para interessante e curioso acordo político que, bem feito, funcionou de
maneira admirável, com esperado bom êxito..

Conforme tal acordo, a maioria dos petebistas, liderada por San Tiago, votaria no banquei-
ro udenista para Governador do Estado e em Jânio Quadros para Presidente da República. E os
magalhães-pintistas votariam em Jango para Vice-Presidente.

De passagem por Belo Horizonte a caminho de Nova Era, me foi possível um encontro
com Tancredo. E houve entre nós um diálogo que, embora presidido pela cordialidade, lhe não
causou prazer:

- Tancredo, você já pensou na possibilidade de ser derrotado nas urnas da próxima elei-
ção para governador?

- Nunca admiti esta hipótese, Vidigal.
- Então, deve começar a pensar nela.
- Pensar como? Por que imaginar este absurdo, se o Presidente da República e o atual

Governador estão comigo, trabalhando abertamente com as mangas arregaçadas?
Além desta poderosa colaboração, conto com o apoio maciço do PSD, do PR e da maior

parte do PTB. Também conto com a firme solidariedade da maioria dos deputados mineiros, tanto
os federais quanto os estaduais, da quase totalidade dos prefeitos e dos vereadores às câmaras
municipais. A possibilidade de que você está falando nunca existiu nem existirá. Considerar-me-ei
moralmente derrotado se a minha vitória real apresentar somente 400 mil votos de diferença sobre
os outros conseguidos por Magalhães Pinto.

- Abra os olhos, Tancredo, para que não seja surpreendido pela vitória de Magalhães
Pinto. Na soma das forças políticas que prestigiam a sua candidatura, ficou faltando a mais impor-
tante parcela: o povão, formado por todo o eleitorado mineiro. O seu cálculo não está certo.

E assim encerramos a conversa desagradável (tanto para mim quanto para meu estimado
candidato de quem sempre fui leal companheiro nas lutas em que ele se viu empenhado.)

Posso e quero declarar que, pelas derrotas sofridas por Tancredo Neves e por Mílton Cam-
pos foram responsáveis San Tiago Dantas e Magalhães Pinto.

*

Antes de morrer, Carlos Lacerda escreveu Rosas e Pedras do Meu Caminho, depoimento
histórico, em diversos números da revista Manchete. Em o número 2.268, do dia 23 de setembro de
1995, consta que Jânio Quadros dizia:

O Vice-Presidente João Goulart foi eleito porque Magalhães Pinto havia abandonado, em
Minas, a candidatura vice-presidencial de Mílton Campos.

De Carlos Lacerda, esta afirmação:

Os comitês Jan-Jan foram patrocinados por financiadores da candidatura Jânio.

Conquanto eu já tenha escrito neste livro alguns merecidos elogios a Magalhães Pinto,
sinto-me à vontade para salientar que, em outra oportunidade, ele colaborou para que o esquerdista
Miguel Arrais fosse eleito Governador de Pernambuco, derrotando o udenista João Cleofas.

Em política, Magalhães Pinto era um capeta (no bom sentido).
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Vitoriosa a Revolução de 1964, o Governador Miguel Arrais foi deposto e enviado para o
arquipélago Fernando de Noronha, onde em sua ilha principal ficou prisioneiro da guarnição mili-
tar cujos comandantes o trataram muito bem, com o máximo respeito.

Certo dia, no Cassino dos Oficiais, perguntou a um deles quem havia chefiado a Revolu-
ção que o botou para fora do governo de Pernambuco. Como a resposta lhe informara que tal chefe
havia sido o Governador Magalhães Pinto, ele não conteve o riso e falou: Mas este era o chefe do
movimento que os esquerdistas preparavam para a chegada ao poder

Magalhães Pinto era imprevisível. Revelando a sua tendência para a esquerda, garantiu a
abertura e o funcionamento, em Belo Horizonte, do Congresso da CUTAL, cuja estrela mais brilhante
foi Chico Julião, o baderneiro de Pernambuco. Mandou o avião do Estado buscar em Governador
Valadares o bagunceiro Chicão, perturbador da ordem nas zonas rurais do Vale do Rio Doce, nas quais
fez miséria. Candidato de Jango a Presidente da República, de repente, num passe de mágica, vira
General Civil da Revolução de Março. Serelepe, campeão de esperteza e vivacidade, ele enfrentava
com galhardia todos que criticavam a inconstância das suas atividades. Se fosse mais culto, poderia
reduzir os seus críticos ao silêncio, repetindo-lhes as palavras de Michel Eyquem de Montaigne, um
dos homens mais representativos do espírito humano e da cultura ocidental: Seulement les imbéciles
ne changentpas d'opinions. Isto é: Somente os imbecis, os idotas não mudam de opiniões.

Voltando à derrota de Tancredo, devo declarar que pela vitória da candidatura dele o Pre-
sidente Juscelino Kubitschek não se interessou. O mesmo aconteceu com a candidatura do Mare-
chal Teixeira Lott, pois preferia que o seu sucessor fosse Juraci Magalhães, confiado em que o
político baiano haveria de retribuir-lhe a gentileza, em 1965, apoiando a sua volta à Presidência da
República.

Quero dar o meu testemunho de que Juscelino chegou a conversar sobre esse assunto com
diversos líderes pessedistas de sua maior confiança.

Vista sob certo ângulo, a Política é uma caixa de surpresas preparadas pelo jogo de interes-
ses particulares ou de grupos.

*

Com pertinácia, perseguindo a Governadoria de Minas Gerais, pela segunda vez, Tancredo
revelou que era homem tenaz e obstinado. Tenaz é aquele que não desanima, nunca. E obstinado é
quem sempre pode resistir as atitudes dos adversários, e não cede uma polegada sequer no terreno
de suas aspirações definitivas.

No exercício do cargo de vereador à Câmara Municipal de São João del-Rei, servindo bem
ao povo, fez mérito para subir às supremas posições.

Sêneca observou que os postos humildes são degraus por que se sobe aos superiores:
Grave est a deterioribus honore anteire.

A Tancredo nunca faltou envergadura para os mais altos vôos. Ele soube cumprir o seu
destino e realizar seu velho sonho.

Eleito Deputado Estadual em 1947 com 5.226 votos e, em seguida, Deputado Federal por
11.515 eleitores, já era um líder em que nada havia de indeciso. Prudente e, ao mesmo tempo,
audaz, tinha como certo que a prudência bem compreendida nunca foi a circunspecção dos timoratos
nem aquela timidez que alguns políticos velhos consideravam fruto da sua experiência. A sua pru-
dência era a projeção da razão cheia de luz no modo de agir. E a audácia nunca foi a loucura e a

temeridade atirando-se fatalmente a qualquer aventura, pois ela não contradiz a prudência, e faz o
verdadeiro prudente, nas circunstâncias difíceis, ser audacioso.

Tancredo sempre alimentou aquele apetite de conseguir dignidades, de lograr postos
eminentíssimos e de subir a governos. Era mesmo ambicioso, embora reparasse que, se havia res-
plendor nas dignidades e nos postos ambicionados, também havia sérias responsabilidades em
correspondê-los à altura da real importância deles.

Creio que, se fossem bem pesadas e medidas as responsabilidades, que certos cargos acar-
retam, muitos não seriam ansiosamente apetecidos ou procurados porque, raras vezes, teve feliz
sucesso a ambição de governar.

Amável é com demasia a formusura da governadoria de qualquer Estado de nossa Repú-
blica Federativa. Agradável é a honra da elevada dignidade. E o gosto de mandar e comandar. Na
maioria dos casos, o desejo de receber tal honra e de realizar tal gosto costuma crescer nos braços
da cegueira e de se alimentar nas maminhas da ignorância. Ainda bem que isto não aconteceu com
Tancredo durante os meses em que ocupou o Palácio da Liberdade, sem desestimar o seu ofício ele
fez alguma cousa de pequeno porte, porque passou grande parte do tempo cuidando da sua candi-
datura à Presidência da República até vê-Ia vitoriosa numa eleição indireta, ajudado pelo Poder
Econômico que, mais uma vez, mostrou que tinha muita força.

O posto que, pretendido, parecia temeridade, depois de alcançado, a ambição o despreza-
va querendo e procurando outro maior e mais importante.

Eleito Governador de Minas, ele sabia que era de sua obrigação ajustar, com diligência, a sua
vida e as suas ações de tal maneira que os maledicentes não encontrassem o em que ofendê-lo, com
feroz mordacidade. Deveria agir de tal maneira que de seu procedimento no governo não saísse a
menor faisca que, acesa a sopros de malignidade, pusesse fogo em seu nome honrado e na sua boa
fama de homem de bem. Entretanto parecia aborrecer-lhe o dever do cargo pleiteado e conseguido.

Digno de censuras aquele político que chegou a ser governador, semeando ilusões e pro-
messas enganadoras quando era candidato ao cargo ambicionado e, depois, pouco eu nada fez para
a felicidade do povo nem para diminuir os seus sofrimentos. Raras obras de interesse público ele
realizou, esgotando a sua capacidade de trabalho.

Sua cultura geral e, de modo especial, sua conhecida e reconhecida ciência jurídica e
social o fizeram mais político de gabinete do que bom administrador da cousa pública.

Sempre capaz de grandes e ótimas idéias úteis, era senhor do diálogo sobre as melhores
teses concernentes ao real desenvolvimento e ao verdadeiro crescimento econômico de que o Brasil
tanto necessita e ainda espera. Mas não era homem de ação, autor de grandes obras relacionadas
com a promoção do bem comum durável.

A contragosto é que estou escrevendo estas linhas. Amigo dele, sobretudo nas horas de
luta, devo ser mais amigo da verdade. Gostava dele, mas sempre gostei mais da verdade. Quanto a
esse particular, penso como Lutero pensava: Amicus Plato, amicus Socrates, sed praehonoranda
ventas.

Antes de ser Governador de Minas Gerais, Tancredo havia ocupado importantes cargos no
Poder Executivo. Foi Secretário de Estado da Fazenda, Ministro da Justiça muito prestigiado por
Getúlio Vargas, Primeiro-Ministro ou Presidente do Conselho de Ministros isto é: Chefe de Gover-
no no Regime Parlamentarista inventado para o Vice-Presidente da República, João Goulart, poder
suceder Jânio Quadros. Foi Deputado e Senador. Entretanto, pouco ou nada fez a favor do desen-
volvimento e do crescimento econômico do Brasil, de Minas Gerais ou de São João dei-Rei que
esperava da sua ação política muitos benefícios, por ser sua terra natal que ele muito amava, física
e até sensualmente, porque lhe era gostoso amá-la com a vontade de vê-Ia mais bela e admirada,
caminhando para adiante e para cima, sempre progredindo. Lamentavelmente, ele perdeu muitas
oportunidades para promover o desenvolvimento dela e o seu crescimento econômico.
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Na verdade, o que realizou foi permitir à muita gente que fizesse mau juízo dele, pensando
que o seu amor à terra natal não passava de platônico amor de benevolência, nunca chegando a ser
amor de beneficência. Embora ele a amasse muito, com as ardentes pulsações do seu coração, com
toda a vibração febril do seu sangue.

Penso que, se ele houvesse assumido o Poder Executivo no governo da República e o
houvesse exercido durante todo o tempo fixado pela Constituição, iria decepcionar todos que, em
sua pessoa, haviam depositado as melhores esperanças.

Talvez seja mau pensamento este que estou revelando, agora.

Fiz ligeira referência ao poder econômico cuj a influência foi notável na eleição indireta de
Tancredo, que tanto se destacou na memorável campanha das Diretas já.

A melhor prova desta verdade incontestável está na existência daquele Clube do Bilhão
que teve como objetivo o financiamento da propaganda da sua candidatura e de sua dourada e
esplêndida vitória naquele colégio eleitoral formado por deputados e senadores. Era o esquema
empresarial do candidato mineiro, a sua caixinha de "um fundo disponível para qualquer eventua-
lidade".

Muita gente boa e graúda se ofereceu para dar dinheiro, muito dinheiro, mais para a derro-
ta da candidatura de Paulo Maluf do que para sustentar e fazer vitoriosa a candidatura de Tancredo
que-tinha como seu factotum o Dr. José Hugo Castelo Branco, amigo de incrível fidelidade canina,
igual àquela de P. C. Faria com Fernando Collor.

As contribuições clandestinas feitas por baixo do pano eram muitas. E constavam numa
lista do pool, bem guardada pelo tal José Hugo. Como o prezado leitor sabe, pooi é fundo comum,
"vaca" ou vaquinha, combinação temporária entre empresários, cotização, mancomunagem.

Quem se alistava (a convite ou espontaneamente) entre os sócios do mencionado Clube do
Bilhão contribuía com uma importância correspondente a 250 mil dólares (mais ou menos) Era
dinheiro pra burro. Fazendo muita gente acreditar que o total da quantia arrecadada tenha sido igual
à que P. C. Faria arrecadou. Pagas todas as despesas, com certeza sobraram alguns bilhões de
cruzeiros para as instituições de caridade.

Entre aqueles que contribuíram com um bilhão de cruzeiros, estava MárioGarnero, presi-
dente do Brasilinvest que, pessoalmente, foi levar a Tancredo sua modesta colaboração.

Nas páginas 210 e 211 do seu livro Jogo Duro, o citado Mano Garnero conta:

Eu estava no esquema empresarial de Tancredo. Chegara a hora de comparecer. Ele me
perguntou, com a suficiente elegância:

- Então, você pode contribuir; além do que já contribuiu?

Disse que sim efiz a pergunta fundamental:

- A quem devo me dirigir?

- Fale com Zé Hugo. É ele quem está encarregado.

O encontro com José Hugo foi no mezanino do Hotel Nacional.
A entrega da 'encomenda 'foi discreta. Não havia recibo.

O esquema do bilhão tinha o seu requinte. O dinheiro passava pela Distribuidora Mil, de
Belo Horizonte, que não era uma lavanderia mas estava próxima disso. Quando se falou
pela primeira vez em Clube do Bilhão, o próprio José Hugo reconheceu. Quem convive na
confluência da área financeira com a área política, sabe que as coisas se dão assim. Pena
que a Constituinte tenha desperdiçado a oportunidade de dar a necessária transparência
a esse processo das contribuições eleitorais.

Nos Estados Unidos, o dinheiro com que o cidadão contribui para determinado partido
político e não para um candidato, pode ser deduzido do imposto e é lançado na sua con-
tabilidade. Na Europa, também. No Brasil, as doações são clandestinas. O mal não é você
contribuir em favor de uma causa com a qual se identifique. O mal é você ter que fazer as
coisas por baixo do pano. Falta uma lei eleitoral de verdade, no Brasil. Com a lei, acaba
boa parte das chances da corrupção eleitoral.

Além dos sócios do Clube do Bilhão em que cada um contribuiu com 1 bilhão de cruzei-
ros, quantas outras pessoas (capitalistas, banqueiros, empresários, usineiros, latifundiários, etc.)
fizeram doações de recursos pecuniários para a cobertura das despesas feitas a fim de Tancredo ser
eleito Presidente da República?

B3

Se ele teve muitos amigos, a sinceridade não era de todos.
Muitas amizades duram o tempo necessário para as ganâncias.
Para meu uso interno, penso que, em determinados momentos, ele preferia ser arruinado

pelos exagerados elogios dos lisonjeiros e aduladores interesseiros do que ser salvo das hipocrisias
deles pela crítica de amigos verdadeiros que nunca desejaram monopolizá-lo.

Quando foi Governador do Estado, Tancredo poderia ter sido inacessivel às lisonjas e
adulações, mas não foi. Infelizmente. Porque, vaidoso como ninguém, gostava de que falassem
bem de sua pessoa. E gozava com os aplausos do povo aos elogios que ele recebia.

Devo informar ao prezado leitor que o louvor comedido, sendo justo e merecido, é tolerá-
vel. Porém o louvor sem medidas, degrada tanto o louvador quanto a pessoa louvada.

Vem a propósito aquela advertência de Santo Agostinho sobre as piores espécies de inimi-
gos que o homem de bem pode ter: uns que perseguem e outros que adulam; e que se há de temera
língua do adulador mais que as mãos do perseguidor. Eis as palavras dele:

Duo sunt genera inimicorum, persequentium et dulantium; sed plus persequitur lingua
adulantium quam manus persecutoris.

Bem-aventurado quem não adula nem se deixa adular. Pois é melhor ser digno de louvor
do que ser louvado. Com a doçura do louvor, quase sempre vai disfarçado o veneno da adulação, e
o bom senso recomenda que se deve evitar esta perniciosa maneira de agradar.

*

Indecorosa como a adulação, a lisonja é um excesso no gabar ou elogiar os pensamentos,
os ditos e as obras de pessoas graduadas, com a vontade deliberada de recrear, encantar e engodar
as suas vitimas, esperando ao menos, uma recompensa. Foi assim que Santo Tomás de Aquino a
definiu na Summa Theologica: Excessus delectandi alios verbis velfactis.
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Como sabemos, prezado leitor, não é de hoje que muita gente usa e abusa de mil
enganos para conseguir o seu desejo bruto, conforme a expressão do quinhentista Diogo
Bernardes (1520-1605).

Os lisonjeiros sempre se conformam com quem é alvo de suas obscenas e asquerosas
lisonjas. Se o lisonjeado decide dizer qualquer asneira, eles também, dizem. Se murmurar, mur-
muram. Se injuriar o próximo, eles também injuriam. Se o chefão está de cara fechada, ficam
carrancudos. Parecem com aqueles truão, xereta, capacho, que perguntado porque ria, respon-
deu: Porque o rei esta rindo. Em um de seus epigramas, Marcial (M. Valerius Martialis, nascido
em Bilbilis, na Espanha, durante o primeiro século da Era Cristã) lhes deu o honroso título de
macacos das ações alheias. E em alguns de seus versos satíricos, o poeta novilatino John Owen
(Johannes Auduenus) pintou os lisonjeadores que maravilhosamente se adaptam ao estado de
espírito de quem governa:

Arrisit tibi Rex? Ridebit...
Perfricuirfrontem Rex? Aulicus ilico vultum contrahit.

Sempre foi e haverá de ser assim: as manifestações da lisonja safada e repugnante não
merecem ser ouvidas pelos homens de bem, que, as ouvindo com boa vontade, correm perigo em
sua honra pessoal.

As cortesanias dos lisonjeiros mais ofendem que as bofetadas e os pontapés de qualquer
inimigo.

A presença do lisonjeiro vicia a atmosfera moral de qualquer ambiente.
Toda lisonja é erro, ainda que com ela se louve a virtude, porque o seu objetivo é enganar.

Este, o motivo por que o Imperador Constantino a definiu como carcoma de loucos, pois rói e
destrói aqueles que lhe dão algum valor.

Cada dia que passa, aparecem no Brasil formas novas de lisonjas. Foi de lascar aquela de
um deputado alagoano que, carinhosamente, guardava o toco de cigarro do General Figueiredo,
abandonado pelo Presidente num cinzeiro. Este toco passou a ser avaliado pelo lisonjeador como
relíquia digna de ser venerada por todos da sua família e da sua amizade. Depois seria doado pára
o museu nacional do puxa-saquismo. O caso foi objeto de gozação na imprensa do Brasil inteiro,
tanto em prosa divertida quanto em versos saborosos.

Verticais no porte e nas atitudes, não habituados aos exercícios de curvaturas da espinha,
homens de fibra e que não se vergam, muitos militares, entre 1964 e 1984, deveram ter ficado
escandalizados com a subserviência, com o capachismo e com as vilanias de muitos deputados e
senadores que pareciam animais invertebrados. Com certeza, não haviam, nunca, pensado que o
aviltamento pudesse chegar ao ponto a que chegou. E que havia ratos querendo ser leões. E muito
sacripantas, capazes de todas as indignidades, esperando que fossem escolhidos para governadores
dos Estados em que eles nasceram.

Como correu a notícia de que aquele General fazia versos sofríveis, alguns arenistas bem
instalados no Congresso Nacional passaram a fundir a cuca para o demorado parto de quadrinhas
de pé quebrado. E como o Presidente da República gostava do cheiro de cavalos e de praticar a
equitação, dúzias de deputados e senadores decidiam aprender aquela arte, cochichando ou relin-
chando que preferiam ser cavalos para serem cavalgados pelo primeiro magistrado da nação e para
sentirem nas redondas abundâncias o gostoso afago das rosetas de suas esporas.

Por causa de tantas sabujices e subserviências, ser deputado ou senador já não confere
status à maioria dos representantes do povo nas duas Casas do Congresso Nacional, desmoraliza-
das e desacreditadas pelo aviltante servilismo com que centenas deles se subordinam ao Poder
Executivo. Ambas as Casas, na verdade, estão reduzidas a senzalas do Palácio do Planalto.

No dia 2 de março de 1997, a Folha de S. Paulo publicou, em sua página 5, esta verdade:

O Congresso virou mero tabelionato de reconhecimento de firma. É só o governo mandar
um papel qualquer para o Congresso, que o papel dele sairá carimbado com urgência
urgentíssima.

É uma vergonha!!! Mas é verdade incontestável: o Poder Executivo roubou do Congresso
o direito de legislar.

*

Tancredo e eu éramos amigos. Bons amigos, de perto e de longe. Na bonança e na tempes-
tade. No verão e no inverno.

Entre nós havia sólida amizade, cuja origem datava do mês de dezembro de 1931, quando
ele, ainda universitário, me conheceu sacerdote novo, ordenado, por seu ilustre conterrâneo Dom
Antônio de Almeida Lustosa, no dia 30 de novembro daquele ano.

Nossa igual formação cristã nos levava a fazer da verdadeira amizade o melhor juízo, igual
ao 1 de todos os homens de bem a respeito dela, através de muitos séculos.

Ambos aprendemos de nossas leituras e de nossas observações que ha diversas espécies de
amizade. Dentre elas permito-me salientar quatro.

Uma tem por fim fazer o mal. É a que existe entre os maus que vivem gozando do prazer de
fazer mal aos bons, destruindo a boa fama destes e eclipsando a sua honra. E, também, perturbando a
paz de espírito de muita gente boa, levando a intranqüilidade a muitos lares. Por exemplo: a amizade
que existe entre todos que compõem o grupo dos tupac-amaros que, no Peru, infernou a vida de muita
gente boa, castigando inocentes, perturbando a ordem pública, infelicitando aquela nação.

Outra tem por objëto o útil. E a que contraem os aduladores com aqueles de quem espe-
ram tirar o máximo proveito. Esta amizade já foi comparada com a sombra que acompanha o sol
enquanto brilha com os seus luzimentos, porém logo o abandona quando o vê despojado das rique-
zas dos seus raios. Certos amigos, que não são amigos certos, costumam proceder assim. Abando-
nam os que acreditavam em sua sinceridade, quando caem na infelicidade. São amigos que desapa-
recem na primeira oportunidade que for de seu interesse, conforme a opinião de Tertuliano: Qui
propter pecunias amat, eundem pecuniae et amorisfinem. Aristóteles pensava da mesma maneira.
E o seu pensamento foi assim traduzido para o Latim: Qui sunt ob utilitatem amici, hi simul cum
utilitate disssolvuntur.

No Capítulo 6 do Eclesiástico se lê que os amigos pela utilidade são amigos segundo o
tempo, amigos da mesa em que a fartura reina: Est enim amicus secundum tempus suum, et est
amicus socius mensae, ut non permanebit in die necessitatis.

A amizade que tem por objetivo e fim o útil, não estando fundada sobre firme e intrínseca
virtude, mas sobre externos e acidentes interesses, é falsa amizade, condenada a desaparecer na
primeira ocasião propícia.

Sobre tais piores inimigos a História registrou casos interessantes, como o que passo a citar.

No Triunvirato Romano de Lépido, Antônio e Otaviano, tanto durou a amizade entre eles
quanto durou a esperança de repartirem entre si o Império Romano, com a ruína de Bruto e de
Cássio.

Dividindo o Império, eles dividiram a amizade.
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Antônio e Otaviano se uniram para despojar a Lépido da sua parte. Depois, Antônio quis
despojar Otaviano da sua. Mas, como prevaleceu o valor ou a fortuna de Otaviano, este ficou sendo
o único Senhor do Império, não precisando mais de amigos, pois todos passaram a ser seus súditos.

Há outra espécie de amizade. E a que tem por objeto o deleitável, o que mais agrada.
Trata-se de uma benevolência nascida de boa familiaridade, de uma semelhança de costumes que
faz os amigos não se quererem apartar uns dos outros. Posto que essa amizade seja honesta, é
todavia mais do costume e carne que da razão e espírito.

Considerado como gozo íntimo e suave ou como prazer inteiro, o deleite é a mais veloz das
humanas paixões. E própria de qualquer paixão ser passageira, tanto mais instável quanto mais veloz
porque é movimento irracional que se muda com rapidez. Quanto mais violenta, menos durável.

Como exemplo, pode ser citado o caso de Periandro, um dos Sete Sábios da Grécia. Fa-
zendo-se amigo de uma forasteira chamada Frinéa, tornou-se inimigo da sua esposa Malisa, mos-
trando que o seu amor não tinha raízes na Sabedoria, mas no deleite.

Contrário é o caso do atual Príncipe de Gales que, um dia, poderá ser o Rei da Inglaterra.
Separou-se da belíssima Princesa Diana, com quem se havia casado solenemente, para juntar-se
com a feíssima Camila, horrível como uma bruxa, de aspecto desagradável, repugnante. Um esta-
fermo. Um espantalho.

Era só o que faltava para desonrar e desmoralizar a família real!!!
A quarta espécie de amizade procede da razão natural e da virtude e tem por objetivo o

honesto. Abençoada por Deus, esta é a mais excelente de todas porque obriga os amigos a que
apreciem uns aos outros por seus méritos, por suas qualidades de espírito e de coração. Nela não
entra cobiça nem qualquer interesse. Imutável e constante por si mesma, mereceu ser classificada
pelo Eclesiastes como uma bem-aventurança.

O mesmo Eclesiástico, no mencionado Capítulo 6, afirma: Se queres ter um amigo, toma-
o depois de o teres provado, e não te fies logo dele.

Não serve para amigo qualquer que o pretende ser, mas aquele que o merece.
Sêneca recomendava que, antes de uma pessoa ser escolhida para entrar na nossa amizade,

devemos formar maduro juízo a fim de a elegermos com acerto: Ante amicitiain judicandum, post
amicitiam credendum.

Não podemos negar que há aqueles que fazem da amizade uma fonte de negócios. São
mais amigos de quem paga mais ou de quem se deixa explorar como se fosse mina de ouro. Desta
espécie de homens devemos fugir a galope, porque a sua amizade dura enquanto durarem as possi-
bilidades de lucros, de grandes vantagens.

Nosso melhor amigo é quem não é amigo daquilo que é nosso. Este pensamento é de
Cícero: Me ipsum ames oportet, non mea, si veri amicifuturi sumus.

Conta Máximo (Valerius Maximus), autor da interessante obra De dictis factis que
mirabilibus, em nove livros, que Antígono Deson, Rei da Macedônia, oferecia sacrifício aos deu-
ses, todos os dias, para que o livrassem dos seus amigos. Alexandre III, o Grande (356-324 a.C.),
dizia ao seu favorito Efestion, companheiro de seus trabalhos e de seus prazeres:

Menandro, poeta grego (342-290 a.C.) estimava a amizade como tesouro da maior impor-
tância. Esta verdade foi conhecida por Alexandre Magno de quem se conta que, querendo, uma vez
Dano III, rei da Pérsia, motejá-lo de pobre, lhe mandou perguntar onde era que ele tinha os seus
tesouros, pois desejava marchar com poderoso exército rumo a eles para conquistá-los. A resposta
de Alexandre Magno foi fulminante: Os meus tesouros são os corações dos meus amigos contra os
quais nenhuma força pode prevalecer. Ele estava certo porque os amigos lhe eram a defesa mais
forte que vale mais que todos os tesouros da Terra.

Lucano (Marcus Annaeus Lucanus, 38-65 da Era Cristã) escreveu que, na Cítia, era tido
por mais rico aquele que tinha mais amigos certos e verdadeiros. Antes, Sócrates (470-400 a.C.)
avaliava uma boa amizade pela riqueza de maior preço. E Aristóteles (384-322 A.C.) afirmava: O
homem que não tem amigos não tem olhos, sem os quais fica cego.

Em uma de suas apreciadas cartas, Aurelius Cassiodorus escreveu: Sem os amigos, os
pensamentos seriam enfados; as obras, trabalhos; a vida, tormento. Ak Sagrada4 Escrituras diz
que o verdadeiro amigo é medicamento da vida. Para Cícero (Marcus Tullius,106-43 a.C.): Aqueles
que tiram a amizade à vida são comparados com os que acham lhes ser possível tirar o sol ao
mundo. E Píndaro, o maior lírico da Grécia (520-456 A.C.): Sempre foi tido por honra e por felici-
dade ter o homem de bem muitos amigos.

Não há quem possa negar que a amizade verdadeira engrandece aqueles que mutuam o
afeto e dela se nutrem, estimando-a como jóia de maior preço e colocando-a acima de todas as
outras cousas.

Encerro este estudo sobre Tancredo Neves com as palavras de Sertilianges: Nunca se po-
derá exagerar o valor da verdadeira amizade. Tudo que se disser estará a quém do que ela merece.
E com as de Quesnoy: Conhecemos o valor da felicidade quando a temos e o valor do verdadeiro
amigo quando o perdemos.

Sempre rogo a Deus que me livre de amigos fingidos porque eu mesmo saberei livrar-me
dos inimigos declarados; Sozinho, cuidarei de defender-me daqueles que me forem con-
trários, porém somente Deus poderá livrar-me de amigos falsos. Contra o inimigo, qual -
quer homem pode tomar providências. Mas, para o confidente é uma cidade aberta. Com
menos poder, o amigo pode mais do que o inimigo armado de força e de espada.

Os amigos aduladores nunca são sinceros. São os piores inimigos, como observou um
filósofo: Est inimicus adulator amicus.

806	 TANCREDO NEVES	 TANCREDO NEVES
	

807



Dom Oscar de Oliveira, Arcebispo de Mariana-MG.



Oscar de Oliveira, quando fazia o urso de Filosofia, no Seminário de Mariana-MG, em 19'30.



Oscar de Oliveira, quando cursava a Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, entre os seus colegas brasileiros. Visto da esquerda para a direita, é o segundo
que está sentado. Na mesma fotografia, os universitários Orlando Machado, José Higino, Mauro Faria e José Alves Trindade, também de Minas Gerais.



•	 -
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II

Dom Oscar de Oliveira, sagrado Bispo no dia 22 de agosto de 1954, entre os seus pais, seus irrnos, cunhados e sobrinhos.



Dom Oscar de Oliveira, Arcebispo de Mariana, oficiou a cerimônia da bênção litúrgica da Igreja Católica às salas de aulas
da Escola Profissional "Augusta Maciel Vidigal", cuja sede foi construída, em Ponte Nova-MG, com os recursos financeiros

l foi buscar em Aachen, na Rhenânia (Alemanha), concedidos peLi Misereor.

O Presidente (Li República José Sarne\ e o \o chispo Dom Oscar de 01k vir,i se encontraram na Açominas em
Ouro Branco-MG.
0 encontro foi cordial. A Igreja e o Estado se confraternizaram.



Quando o autor deste livro completou 30 anos (e udr Uu U Ulieir,i on dou o velho amigo para passar com
ele o dia 18 de janeiro de 1989. E,na Capela de sua residência, celebrou a Santa Missa pela felicidade do aniversariante,
assim na Terra como no Céu.

As duas fotografias mostram o Arcebispo, antes da celebração e quando abraçava o prezado octogenário, depois de rezá-la.

Depois de um passeio pelas ruas de Entru--REos rio Minas, os dois amigos recordam os dias já vividos oni ds bênços do
Deus e de Sua Mãe Santíssima.

Antes do almoço, em sua residência na cidade de Entre-Rios de Minas, Dom Oscar e o seu sincero amigo conversam
sobre variados assuntos.



Carregando o corpo sem vida de seu melhor amigo para as exéquias solenes celebradas na Catedral de Mariana, eni cuja cripta ele foi sepultado.



Capítulo 46

DOM OSCAR DE OLIVEIRA

Meu maior e meu melhor amigo, a sua amizade sempre me foi sincera, assim de perto
como de longe.

Nas horas de alegria, ele sorria comigo. Nas horas de luta, me encorajava a enfrentar as
injustiças furiosamente cometidas contra mim, a desafiar todas as tempestades que encontrei na
vida e outras tormentas que não conseguiram destruir a minha personalidade.

Dele aprendi que há grande beleza na dor suportada com dignidade e com a cabeça erguida,
bem erguida.

Durante mais de cinqüenta anos, o vi ao meu lado, ora olhando com piedade os meus
sofrimentos, ora observando com prazer a minha felicidade, sempre abençoando os meus passos e
os árduos trabalhos, aplaudindo as minhas atitudes e participando das minhas vitórias nos prélios
em que estive envolvido.

Quando os amigos são verdadeiros, o nome da amizade é sagrado e digno de veneração.
Assim pensava Cícero: Illud amicitiae sanctum et venerabile nomen.

A amizade que o ligava à minha pessoa era por mim avaliada pela riqueza de maior apreço.
Na realidade, dentre todos os bens nenhum há maior que os bons amigos. Por isso é que

a amizade pode ser estimada como o bem supremo na vida social. Quando ela é firme e constan-
te, faz que as almas contraiam o parentesco de primeiro grau. Quanto a esse particular, melhor é
ter amigos do que ter irmãos porque o vínculo entre estes é inferior ao de verdadeira amizade.
Bonito, o pensamento de Valerius Maximus: Amicitiae vinculum nu//um ex parte san guinis inferius.

Amigo fiel, Dom Oscar me parecia incomparável. No capítulo 6° do Eclesiástico, um dos
livros do Antigo Testamento, o Espírito Santo atestou: Amicofideli nu/la est comparatio.

Definindo o bom amigo, os filósofos antigos diziam: Amicus est alter ego - O amigo é
outro eu. Esta definição obrigou o famoso jesuita Padre Antônio Vieira a fazer curioso raciocínio:
Enquanto o amigo é eu (ego), ele e eu somos um; e enquanto é outro (a/ter), ele e eu somos dois.

A verdadeira amizade engrandece aqueles que mutuam os afetos. Eis o motivo por que
deve ser colocada acima de tudo entre as cousas da humanidade.

Deus é testemunha do quanto fiquei devendo a Dom Oscar, por ocasião do meu casamento
com a inesquecível Ruth Guerra, autorizado pelo Papa Paulo VI e abençoado pela mesma Igreja
que me havia feito sacerdote para sempre: sacerdos in aeternum.

De passagem pelo assunto, aproveito a oportunidade para comunicar ao prezado leitor que
o caráter sacerdotal continua marcando indelevelmente a minha alma. Pois ninguém (ninguém,
mesmo) possui poder para apagá-lo ou destruí-lo.

Foi Dom Oscar quem me orientou como encaminhar ao Papa, bem redigido, o requeri-
mento solicitando o meu desligamento dos votos inerentes ao sacerdócio e a indispensável permis-
são para o meu casamento. E me aconselhou a apresentar ao Sumo Pontífice bem justificada ex-
posição de motivos concernente à minha falta de vocação para o celibato, que nunca foi de institui-
ção divina, embora me sentisse vocacionado para ser padre.
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Graças a Deus, ao Papa Paulo VI e a Dom Oscar, mereci o privilégio e a graça de poder
participar de todos os Sete Sacramentos, apesar dos extravagantes e estultos protestos gritados
por meia dúzia de bispos ignorantes e hipócritas que gostavam de apresentar-se em público como
palmatórias do mundo, alardeando estúpida falta de caridade e formando chinfrin e divertida
charanga de péssimos músicos desafinados, discordantes da decisão pontifícia. Levantaram-se
em defesa do celibato que é estado de virgindade (status virginitatis) igual ao dos bem-aventura-
dos no Céu (coelo beatus), quando ninguém acreditava que eles eram êmulos dos anjos (aemuli
integritatis angelicae).

Meu amigo de todas as horas, Dom Oscar de Oliveira, com notória discrição, apoiou a
minha reeleição para a Câmara dos Deputados em 1962 e em 1966. Ele não era filiado a qualquer
partido político. Homem de Deus e da Igreja, estava fora e acima das competições partidárias.
Entretanto, foi um dos mais eficientes colaboradores para que eu conseguisse esplêndidas vitórias
nas umas, ajudando-me a realizar o desejo de continuar a usar a Política como excelente instrumen-
to de trabalho a serviço da promoção do bem comum durável, tanto o material quanto o intelectual
e o espiritual.

No momento oportuno, ele nunca faltou com sua prudente e circunspecta solidariedade à
minha candidatura.

Conservo em meu arquivo interessantes cartas em que me louvava as atitudes assumidas,
aplaudia os meus discursos e me encorajava a enfrentar sem temor os inimigos da Democracia
enganjados na infame campanha pela cubanização do Brasil, tendo como único objetivo transformá-
lo em outra república soviética na América, dominada pelo marxismo-leninismo, pelo comunismo
materialista e ateu, intrinsecamente perverso.

Permito-me transcrever, neste livro, trechos da sua carta que me foi enviada no dia 19 de
novembro de 1962:

Recebi, há pouco, seu gentil telegrama, agradecendo-me, delicadamente, o apoio que dei
prazeroso, firme e resoluto, à sua candidatura.

Parabéns, Pe. Pedro Vidigal! Sua brilhante vitória é o conseqüente fruto de seu prestígio
pessoal: acuidade intelectual, muita cultura, brilhantes trabalhos na Câmara, magníficos
empreendimentos levados a efeito em diversas regiões mineiras.

Deus o proteja sempre, e o livre de todo mal. E prossiga suas benemerências. O bem é
uma subida que não cansa.

Além de fazer tudo ao seu alcance para me ver feliz assim nas umas, como na vida, Dom
Oscar não perdia qualquer oportunidade para testemunhar a sua vontade de distinguir-me com as
mais honrosas homenagens de que me julgava merecedor, como aconteceu no segundo ano da
década de 80.

Foi nessa ocasião que ele assinou importante documento assim redigido:

Mariana, 11 de maio de 1982.
Exmo Sr Américo Jacobina Lacombe
M.D. Vice-Presidente do 111GB.

Envio-lhe cordiais cumprimentos.

No dia 20 de novembro de 1983 ocorrerá o Centenário de Nascimento do Monsenhor
Cônego Raimundo Trindade, preclaríssimo historiador Marianense (natural de Pedras,
distrito de Furquim-Município de Mariana).
Tencionamos prestar à sua memória condigna homenagem, não só nesta cidade de Mariana,
como no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, e, se fosse possível gostaría-
mos que também no JHGB.
Desejo abrir; dia 20 de novembro deste 1982, o Ano Centenário de nosso insigne histori-
ado,; a encerrar-se precisamente a 20 de novembro do próximo ano.
Vem-me esta idéia que, respeitosamente, passo a sugerir-lhe:
A apresentação do nome do Sr Pedro Maciel Vidigal para Sócio-Correspondente do 111GB
- dotado que é de profundíssima cultura humanística, escritor de várias obras de Histó-
ria, justiceiramente apreciadas, e jornalista de grande prestígio. Ele conviveu sob o mes-
mo teto com o Cônego Trindade, conhecendo-o muito bem e nutre profunda estima à
pessoa e às várias obras históricas desse seu amigo.
Se for aprovada a candidatura do Exmo. Sr Pedro Maciel Vidigal para sócio do 111GB,
tenho certeza de que, com muito brilho, ele entraria nesse Instituto, pronunciando, em
solene sessão, substanciosa e eloquente conferência sobre nosso saudoso historiador Cô-
nego Trindade.
Agradecendo-lhe a obsequiosa atenção, com sentimentos de alto apreço e com os melho-
res votos, subscrevo-me,

Dom Oscar de Oliveira
Arcebispo Metropolitano de Mariana.

Logo depois de haver recebido a fotocópia do ofício dirigido ao Professor Américo Jacobina
Lacombe, escrevi uma carta a meu estimado arcebispo, assim redigida:

Belo Horizonte. 14 de maio de 1982
Prezado amigo Dom Oscar;
a sua bênção para mim e para Ruth.

Recebi a fotocópia de seu ofício enviado ao Professor Lacombe.
Respeitosamente, venho pedir-lhe que desista da idéia de indicar-me ao IHGB para ser
admitido no quadro de seus ilustres sócios. Pois, entre atender-lhe a amabilidade cativan-
te e ficar em paz com a minha consciência, prefiro esta posição.
Não tenho jeito para algumas cousas. Não se trata de desprezo às homenagens que bons
amigos desejam prestar-me. E que sou mesmo avesso a honrarias e a qualquer tipo de
galardão.
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Não se trata de modéstia, visto que ainda não consegui de Deus a graça desta virtude.
Trata-se é de conhecimento de meu próprio valor e do exame de meus pequenos méritos.
Quando eu estava deixando a Câmara dos Deputados Federais, o Governador Israel Pi-
nheiro quis fazer-me Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Recusei aceitar o
rendoso cargo de que já podia estar gozando o privilégio de bem remunerada aposenta-
doria, desde 1979. A recusa tinha mais uma razão. E que aquele honesto e dinâmico chefe
do Poder Executivo, quase diariamente era vilmente atacado no plenário da Casa a que
eu pertencia pelos udenistas Sinval Boaventura e Dnar Mendes que vomitavam contra ele
atrevidos impropérios. Como ninguém o defendia, fui à tribuna afim de mostrar aos meus
pares que a imagem dele estava desfigurada de maneira cruel, impiedosa. Falei durante
mais de uma hora sobre o indiscutível valor de sua pessoa digna dos maiores respeitos. O
meu discurso foi muito aplaudido.
Este acontecimento me levou a dizer ao Governador: de duas, uma. Ou o senhor está
querendo pagar-me a defesa que fiz de seu honrado nome, ou está pensando que a minha
atitude foi tomada para posteriorinente receber da sua generosidade uma boa recompen-
sa. E, assim, o assunto foi encerrado, embora ele insistisse em minha nomeação.

Ainda vivo, meu dileto amigo MoacyrAndrade, que gozava de extraordinário prestígio na
Academia Mineira de Letras, pretendeu fazer-me acadêmico. Mas inúteis foram os seus
esforços e a sua cordial pressão afim de ver-me ali. E, por três vezes, Vivaldi Wenceslau
Moreira, antes de 1980, numa comovedora insistência, me convidou para ser candidato a
qualquer cadeira que ficasse vaga na Academia. Chegou a declarar-me que eu não preci-
saria de pedir votos para nela entrar; porque, representando a maioria dos acadêmicos
que lhe haviam, por meio de procurações, conferido autoridade para votar em nome de
cada um, ele estava com plenos poderes para fazer acadêmico qualquer amigo.
Por duas vezes, Dr Theódulo Pereira solicitou-me a concordância com o lançamento,
pelo 'Estado de Minas', da minha candidatura à mesma Academia. E eu lhe não permiti
que tomasse tal atitude.

Juscelino, certo dia, em 1960, conversou comigo sobre a iniciativa que ele estava disposto
a tomar afim de eu ser distinguido pelo governo da Espanha com uma condecoração da
Ordem de Isabel, a Católica. Como tal iniciativa não encontrou eco na minha sensibilida-
de, me foi fácil convencê-lo a desistir da homenagem que ele desejava prestar ao amigo
que lhe era de todas as horas, principalmente das horas de luta de que os tímidos fugiam.

No mês passado, o professor José Geraldo de Faria, digníssimo presidente do nosso
IHGMG, consultou-me sobre se eu aceitaria a Grande Medalha da Inconfidência. Então,
lhe declarei que me não sentiria bem com ela, embora me parecesse belíssimo ornamento
para a vaidade de qualquer cidadão. E quando ele me apresentou como justificativa os
grande e bons serviços prestados por mim a Minas Gerais, sobretudo nas áreas da saúde,
da higiene e da instrução, lhe disse que não faltaria quem a desejasse e até a mendigasse.
Por falta de candidatos bem apadrinhados, ela não deixaria de ser conferida.

A Câmara dos Deputados tem publicado Anuários em que constam os traços biográficos
de todos que participam do Poder Legislativo do Governo da República, em cada
legislatura. Na resumida biografia de cada um constam as condecorações recebidas. Em
um desses Anuários, atendendo as exigências do redator; fiz constar; antes do meu casa-
mento: Ministro de Deus, Embaixador de Cristo. Pois, na verdade, estas eram as minhas
preciosas condecorações.

AÇÃO POLÍTICA

'His dictis' a minha intenção, Dom Oscar; é fazer-lhe ciente de que não estou escrevendo
esta carta com a vontade deliberada de contrariar o seu desejo de ver-me ocupando uma
cadeira no famoso IHGB.
Se ainda não foi posto no Correio o seu ofício ao Dr. Lacombe, queira ter a bondade de
cancelar a sua sugestão, considerando-a como não tendo sido feita, porque não pretendo
e não quero ser membro de qualquer Academia, seja ela de História ou de Letras, seja de
Halterofilismo ou de Caratê.
Permita-me apresentar-lhe outro seu grande e sincero amigo cujo nome merece figurar no
quadro dos sócios do IHGB, indicado pelo senhor: o meu sobrinho-neto Cônego José Ge-
raldo Vidigal de Carvalho, ilustríssimo calambauense por graça de Deus, filósofo, sociólo-
go e historiador; sempre capaz de dignificar e exaltar qualquer cadeira em que estiver as-
sentado. E mais capaz de dar maior brilho à solenidade com que será festejado, no Rio de
Janeiro, o Centenário de Nascimento do inesquecível Cônego Raimundo Trindade.

Outra vez, a sua bênção para mim e para minha diletíssima esposa.
Seu amigo de perto e de longe

Pedro Maciel Vidigal.

P.S. Passou-me dizer-lhe: Foi à força que entrei no Instituto Histórico e Geográfico de
Minas Gerais. Salomão Vasconcelios, à minha revelia, anunciou a entrada e promoveu a
recepção que não consegui evitar.
Hoje, me orgulho de pertencer ao Instituto, a mais antiga e a mais séria Casa de Cultura
existente em Minas Gerais, e de ter como companheiros, nele, homens de bem e de grande
ilustração.

*

Se Dom Oscar nunca se cansava de honrar meus pequenos e poucos méritos, eu procurava
retribuir-lhe as delicadezas da melhor maneira que me era possível. Por exemplo: ajudando-o a
realizar o seu programa de valorização dos jovens filhos de famílias pobres por meio da instrução.
De modo particular, dos jovens que ele preparava para o exercício do sacerdócio.

Por diversas vezes, eu tirava, de minhas economias, alguns recursos a fim de colaborar nos
seus trabalhos a favor das vocações sacerdotais. Mesmo depois de haver cumprido os meus deveres
de Deputado Federal, como atestam as cópias das cartas que me apraz trazer ao conhecimento do
prezado leitor:

1. Belo Horizonte, 30 de novembro de 1981.

Caríssimo amigo Dom Oscar de Oliveira,
a sua bênção para mim e para Ruth.

Já lhe disse e, com a sinceridade de sempre, volto a dizer-lhe, agora: mais do que à minha
mãe, é à Igreja que eu devo o que sou, pois a minha mãe me gerou segundo a carne, e a
Igreja foi que me gerou conforme o espírito.
Graças à doutrina cristã contida no Evangelho, a minha alma nunca ficou desnorteada
por más ideias, nem mortificada de dúvidas, nem intoxicada pelos falsos princípios da
falsa ciência.
Da Igreja Católica foi que aprendi a não dar a mais mínima importância aos livros que
ensinam serem o vício e a virtude propriedades intrínsecas da vida, como a toxidade da
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estricnina e a doçura do mel. Foi ela que me ensinou a me não entreter com futilidades
e ninharias.
Conheço, reconheço e proclamo que é muito grande a minha dívida para com ela. E, se
nunca poderei pagá-la, sempre haverei de confessá-la, gritando a minha gratidão que é e
haverá de ser de todas as horas, tributando as minhas homenagens a tão insigne benfeitora.
Tenho para mim que não agradece os benefícios quem publicamente os não agradece. E
sei que tanto maior deve ser o agradecimento quanto menos merecido for o benefício, e
que não se livra de toda a obrigação quem não satisfaz toda a dívida.
De Sêneca, um de meus mestres prediletos, aprendi que o benefício se deve pagar com
igual correspondência: 'Eadem mensura reddere debes, qua accepistis'. Mas, quando esta
correspondência não for possível, se deve aceitar o desejo com que se significa, como ele
mesmo aconselha: 'Cui gratia non potest referri quanta debetur, habenda tamen est pro
animi viribus quantam afferre volumus.
Nesta carta, venho manifestar-lhe a vontade de, ao menos, amortizar parte mínima da
dívida contraída, impossível de ser resgatada'.

A modesta contribuição, que lhe estou enviando, é destinada para a Obra das Vocações
Sacerdotais da Diocese que tem a felicidade de ser bem dirigida por sua inteligência, por
sua cultura e por sua notável capacidade de trabalhar no Reino de Deus. E, sobretudo,
por sua total união com o Papa, por sua grande piedade, mantendo inflexível linha de
conduta na fidelidade ao Evangelho.
As dez bolsas de estudo, para seminaristas pobres, hoje doadas por mim, quando celebro
o qüinquagésimo aniversário de minha Ordenação Sacerdotal, significam a minha per-
manente união com a Igreja Marianense que, sempre fiel à Autoridade de Roma, nunca foi
ninheiro de heresias nem se maculou com gestos e atos de indisciplina.

Recomendo-me as suas orações.
Seu amigo de perto e de longe,

Pedro Maciel Vidigal.
Es

2. Mariana, 4 de dezembro de 1981

Meu caro Amigo P Pedro Vidigal.

Pelas mãos de Monsenhor Rafael recebi sua carta de 30 de novembro, e com ela as bolsas
OVS - Cr$100.000,00 (Cem mil cruzeiros) que oferece em beneficio dos seminaristas
pobres. O Arquivo da Cúria, na sessão OVS, têm já registradas outras ofertas suas, como
mesmo destino.
Grande esta nova oferta! E também grande a carta que a acompanhou, e é perfeita foto-
grafia de sua personalidade. Nobilíssimo sentimento de gratidão para com o Seminário e
para com a Arquidiocese.
Este formoso documento, arquivado carinhosamente na Cúria Metropolitana de Mariana,
irá iluminar e edificar; comover e entusiasmar os leitores.
Muito e muito agradecido 'in Christo Summo Sacerdote'.
Com sua Exma. Sra., aceite a expressão de minha grande estima, de meu alto apreço.

Dom Oscar; Arc. Mar

Quando Dom Oscar estava concluindo a construção dos dois grandes prédios do novo
Seminário Menor (para a qual eu havia contribuído com generosos auxílios do governo da Repúbli-
ca, pleiteados e conseguidos por mim), o Arcebispo houve por bem servir-se de meus préstimos
pessoais para conseguir o que me pareceu razoável: a oferta de todos os paramentos litúrgicos para
a Capela do Estabelecimento de Ensino das Humanidades e da Filosofia. Com prazer foi que os
ofereci e os paguei por um preço que me não foi pesado: Cr$54.900,00.

6 alvas	 12.000,00
	

6 tunicas maiores	9.000,00
1 paramento branco	3.500,00

	
4 túnicas menores	4.800,00

1 paramento rosa	3.500,00
	

2 toalhas de linho	4.000,00
p1 o altar

1 paramento verde	3.000,00
1 paramento roxo	3.000,00

	
5 almofadas	2.000,00

1 paramento vermelho	3.000,00
	

5 ms. de fazenda	1.500,00
p. forro do altar

1 capa e seu véu de ombro 5.000,00	25 cíngulos	 s1

A propósito de tal oferta, recebi uma carta que estava assim redigida:

3. Mariana, 17 de novembro de 1980

Prezado Amigo P.Pedro Vidigal,
Meus cumprimentos 'imo ex corde'.

Agora é que a Irmã Nair; das Servas do Coração de Jesus (Beneficência Popular), me
entrega a relação dos preços das alfaias, que o dedicado Amigo ofereceu, generosamente,
à Capela do novo Seminário Menor; para os ofícios divinos da sua inauguração, acontecida
no dia 15 de agosto último.
A conta é grande (!): Cr$54.900,00, mas o coração do P. Pedro é muito maior!
Este seu gesto de amor ficará registrado na História do Seminário de Nossa Senhora da
Assunção, com sentido reconhecimento. Que Ela o recompense copiosamente, conservan-
do-lhe a benemérita existência ad muitos multosque annos, na companhia da dedicada e
amada Esposa, a quem envio respeitosas saudações.
Com viva estima, o meu abraço.

Oscar; Arcebispo de Mariana.

*

Seis anos depois, recebi outra carta do Arcebispo, agradecendo outro auxílio que ofereci à
Obra das Vocações. Ele a escreveu com estas palavras cordiais:

4. Mariana, 22 de julho de 1986

Mui prezado Amigo P. Pedro Maciel Vidigal

O Sr. tão amigo desta Arquidiocese de seu berço, tão amigo de nosso Clero e, especial-
mente, do Seminário onde estudou e tão bem se formou; o Sr. tem colaborado sempre com
a Obra das Vocações Sacerdotais da Arquidiocese que mantém seminaristas pobres, ca-
rentes mesmo, quase cem por cento dos alunos.
Nosso Seminário Maior São José abriga atualmente 53 seminaristas, e o Seminário Menor 80.
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No dia 3 deste mês de julho, lá em Calambau, sua amada Terra Natal, o Exmo. Sr. Pedro
Maciel Vidigal ofereceu-nos lauto e gostoso janta , saudando-me, então, com amável dis-
curso; e nos ofereceu Cr$] 00.000,00 (cem mil cruzados) para nossos seminaristas po-
bres. Ajuda esta das mais generosas.
Vimos, agora, expressar-lhe, em nome de nossa Arquidiocese de Mariana, a mais viva e
reconhecida gratidão. Deus lhe pague muito.
Desejando-lhe todo o bem, o abraço 'permanter in Domino'.

Oscar de Oliveira
Arcebispo de Mariana.

O saudoso Sacerdote havia iniciado a formação de uma Bolsas em prol das Vocações
Sacerdotais, com dinheiro pessoal. Contrariando-o um tanto, dispus que a Bolsa levasse o
nome dele, para que os beneficiados dela rezassem a Deus pela felicidade da sua alma na
Eternidade.
Falecendo repentinamente, Padre Martins não conseguiu concluí-la, mas seu sincero ami-
go Vidigal se dispôs, bondosamente, a completá-la, como justa homenagem ao Amigo que
se foi, de quem guarda grata recomendação.
De minha parte e em nome da Arquidiocese, rendo-lhe o preito de profundo agradecimen-
to 'in Christo Sacerdote'.

Oscar de Oliveira*	 Arcebispo de Mariana.
Com a mesma data, Dom Oscar mandou-me outra carta, agradecendo a oferta que lhe fiz

do rico paramento de damasco, bordado com fios de ouro, com o qual eu havia sido presenteado
pelas famílias católicas de Nova Era, quando elas, solenemente, festejaram minhas Bodas de Prata
Sacerdotais, em 1956.

Gostando muito do meu gesto filial, homenageando o bom Pai Espiritual, ele manifestou,
diante das pessoas que testemunharam a doação, o desejo de usá-lo na celebração de cada Missa
Dominical, e depois ser sepultado com ele, quando Deus o chamasse para outra vida melhor lá no
Céu. A sua vontade foi satisfeita.

Assim o Arcebispo expressou a sua gratidão:

S. Mariana, 22 de julho de 1986

Caríssimo Amigo P Pedro Vidigal

Num gesto de imensa bondade, o Sr. presenteou-me com o rico paramento de Missa, que
usou em seu Argênteo Jubileu Sacerdotal.
Fiquei muito comovido. Que beleza! Que artística fatura a deste paramento para usar-se
na nova residência episcopal, esperando não tardar muito sua construção.
Com o coração nas mãos lhe agradeço, Amigo, tão mimoso brinde.
Irei celebrar; na nova residência episcopal, a primeira Missa, com sua presença, ofere-
cendo-a por sua pessoa e por todos os seus caros, vivos e falecidos.
Abraços e bençãos 'in Christo Jesu'.

Oscar de Oliveira
Arcebispo de Mariana

Ainda a propósito de bolsas de estudo destinadas para a manutenção de estudantes pobres,
internados no Seminário Menor de Mariana, recebi uma carta que fielmente estou copiando do
original que fica guardado em meu arquivo particular. Ela foi escrita assim:

6. Mariana, 6 de dezembro de 1975

Prezado P Pedro Maciel Vidigal,
Cordiais saudações.

Num gesto tão generoso e espontâneo, o Sr ofereceu Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros)
para completar a Bolsa da OVS - Padre José Martins Teixeira!

*

Neste livro há um capítulo reservado para Vozes da Gratidão. Nele o prezado leitor poderá
encontrar as cópias de algumas cartas escritas por Dom Oscar agradecendo vultosos auxílios que
me foi possível carrear para as Obras Sociais da Arquidiocese de Mariana. De modo especial, para
a construção dos dois grandes prédios que formam o Seminário Menor em que centenas de estu-
dantes carentes de qualquer recurso monetário, filhos de famílias pobres, paupérrimas, já fizeram e
outros estão fazendo o Curso das Humanidades e o Curso de Filosofia.

*

Por estas e por outras razões é que julgo ser de meu dever o reservar para o perfil de Dom
Oscar de Oliveira algumas páginas neste Memorial da minha vida na Política.

A fim de apresentar a imagem real de sua honrada pessoa, irei por partes, seguindo o bom
conselho de Sêneca, um de meus filósofos prediletos: Facilius per partes in cognitionem totius
adducimur.

O PADRE

Filhó de José Esteves de Oliveira e de Judith Augusta Ferreira, Dom Oscar de Oliveira
nasceu, no dia 9 de janeiro de 1912, na cidade Entre-Rios de Minas. E, no dia 27 de outubro de
1935, foi constituído Ministro de Deus pelo Sacramento da Ordem. Minister Dei in bonum—Minis-
tro de Deus para felicidade dos seus filhos espirituais.

A sua vida foi, ao mesmo tempo, heróica e exemplar. Soube vivê-Ia com notória dignidade
aureolada pela graça divina.

O amor a Deus e ao próximo sempre foi primavera em seu coração.
Entre as mais floridas inteligências do clero brasileiro, a sua se destacava pelo brilho.
Possuía aquela cultura delicada e espirituosa e aquela pureza e sobriedade da linguagem

que os gregos designavam com o nome de aticismo. Por isso é que todos lhe reconheciam o mérito
da clareza, quando, com a elegância do português castiço, falava ou escrevia sobre coisas antigas e
modernas.

Homem de sérios estudos, as janelas da sua inteligência estavam sempre abertas a todos
os conhecimentos e a todas as curiosidade. A sua ciência era verticalmente profunda e horizon-
talmente vasta.
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Lendo os melhores livros de ciência, de literatura e de artes, opulentou seu patrimônio
intelectual com o cabedal de exatas informações. E soube passar pelo difícil transe da glória sem
ficar orgulhoso ou envaidecido.

Em toda a esfera de seus trabalhos, o horizonte em que fixava os olhos era DEUS, era a
Verdade que, como foi no passado e é no presente, haverá de ser, no futuro, um dos nomes dEle.

Tinha aquela gravidade, digna de ser comparada com a de Sêneca que, certa vez, afirmou:
Licet sapere sine pompa, sine invidia - Pode-se saber tudo sem fatuidade nem inveja.

Nunca deixou de dar categoria à palavra falada ou escrita. Era mestre na arte de expressar
bem aquilo que sentia, sendo sincero com graça e causando prazer, mesmo criticando.

As suas virtudes o puseram em crédito de tal maneira que passou a ser visto com bons
olhos e até admirado por todos que o conheceram e participaram de seu agradável convívio.

Modesto, era devoto da santa simplicidade. Nunca ambicionou honrarias. Creio que ele
também pensava que basta pretendê-las para não as merecer.

Em suas Etimologias, Santo Isidoro de Sevilha ensina que modesto vem de modo com
medida, e indica temperança que não faz mais nem menos.

A modéstia com todas as virtudes se ajusta e a todas confere realce. Cor própria ela não
tem, mas faz que fiquem patentes à vista todas as virtudes. Eis a razão por que ela se avulta aos
olhos de Deus. O homem modesto é o que é. Sempre o mesmo, em qualquer circunstância. Com  ele
ninguém se engana. Não há neste mundo coisa alguma que lhe confira um milímetro de pose.

Desde os primórdios da sua juventude, nunca permitiu que a ambição lhe dominasse a
alma porque ela é veneno e delírio. Veneno que provoca o orgulho e delírio que encanta os aspiran-
tes a glórias efêmeras. Pois são enganos as promessas que ela faz, e ficções as esperanças que ela
desperta. E, muitas vezes, são precipícios as alturas a que ela costuma elevar as suas vítimas.

Na maioria dos casos, a ambição excede a proporção das forças de muita gente. Há peque-
nos querendo ser grandes, grandes querendo ser maiores, e maiores não sabendo o que querem ser.

Vício abominável, veneno escondido, mãe da hipocrisia e do engano, cegueira do juízo,
eis como Bernardo de Claraval, no Sermão da Quaresma, chama a ambição.

Este vício é aquele desordenado apetite de conseguir dignidades, lograr postos, subir a
mandos e governos.

O ambicioso não repara em que, se há esplendor na dignidade ambicionada, há muitos
perigos na obrigação de ela ser correspondida. Se há honras, há também ônus penosos.

Se numa balança bem fiel fossem pesadas as responsabilidades que muitos cargos acarre-
tam, eles não seriam apetecidos com tanta ânsia.

Há tanta dificuldade em honrar os cargos e dignidades, que Santo Agostinho afirmava:
Todas as vezes que desejo mandar ofendo a Deus - Quoties homninibus praeesse desidero, toties
Deo meo praeire contendo.

O mesmo posto que eleva quem o ocupa, esse mesmo lhe deve abater a cabeça.

*

Dom Oscar cultivava a virtude da delicadeza que, entre as humanas prendas, é a que faz os
homens serem bem vistos e estimados, pois é o feitiço de maior força para ganhar simpatias e
conquistar amizades. Com a delicadeza nos gestos e a afabilidade nas palavras, qualquer homem
ganha para a sua cabeça uma coroa capaz de provocar inveja a um rei.

Reto, nunca foi rígido, porque o rígido comete erros e se expõe ao mal - Rectus et non
rígidus, quia rigidus incurrit malum.

Sabia cumprir os seus deveres, não passivamente como os escravos obedeciam às vezes
contra a vontade, mas como exercício voluntário, condicionado por uma convicção interior. Para
ele, cumprir os deveres representava a verdadeira liberdade.

Observando-o, durante muitos anos, consegui verificar que à pessoa dele se ajustava, como
luvas feitas sob medida, aquele juízo que Pierre de Bloy (Petrus Biesius) fez de Santo Agostino:
Humilitas non vilescens, dignitas non praesumens. Isto é: humildade sem baixeza, dignidade sem
presunção.

O padre anunciava o que seria o bispo: Virum bonum et benignum, verecundum visu,
modestum mori bus et elo quium decorum. Isto é: Homem de bem e afável, comedido nos costumes
e agradável nas conversas com suas palavras delicadas.

II

O PROFESSOR

Como canonista, ninguém o superou, aqui no Brasil, sendo que raros, raríssimos, foram
aqueles que conseguiram igualá-lo, porque havia nele extraordinária inteligência e muita cultura.
Assim pensavam os eminentíssimos Cardeais de Vasconceilos Motta, Vicente Scherer, e Agnelo Rossi,
o arcebispo de Petrópolis, Dom Veloso, e outros dignos representantes do episcopado nacional.

Dominando a matéria em que foi doutor, diplomado pela Pontifícia Universidade
Gregoriana, de Roma, no dia 16 de fevereiro de 1938, sabia transmitir sabedoria e ciência aos seus
alunos e àqueles ouvintes interessados nas suas lições proveitosas e inesquecíveis.

A sua cátedra não estava só na sala de aulas do Seminário Maior de Mariana. Estava onde
ele estivesse. No seu gabinete de estudos, na sala de visitas da sua residência, no automóvel ou no
avião em que viajasse, nos quais as consultas lhe eram feitas. Sem que pusesse qualquer preço ou
taxa às jóias de seus ensinamentos.

Gostava de ensinar. E sabia ensinar. Pois, na sua cabeça, sempre havia definições exatas e
idéias claras. Tinha prazer em afirmar e repetir que realizar a Justiça é  caráterfundamental do Direito.

Conferia às sua opiniões o peso das sentenças oraculares.
A todo o clero como a todos os católicos bem instruídos, ensinava que, conforme o pensa-

mento do Papa João Paulo II, as leis canônicas, por sua natureza, exigem ser observadas para que
se tornem instrumento eficaz, do qual se possa valer a Igreja afim de aperfeiçoar-se segundo o
espírito do Concilio Vaticano II e tornar-se apta para exercem; neste mundo, sua missão salvifica.

Ajudou a preparar centenas de seminaristas maiores para o exercício eficiente do sacerdócio.
E, com alegria, viu sair, de entre eles, alguns bispos dos quais cinco estão prestando bons serviços à
Igreja em Minas Gerais: Dom Geraldo Reis, em Diamantina; Dom José Belvino, em Divinópolis;
Dom Francisco Barroso, em Oliveira, e os dois irmãos Heleno, Hélio, bispo de Caratinga, e José,
bispo de Governador Valadares. Assim se habilitou para situar-se na constelação daqueles que brilha-
rão como estrelas na Eternidade - Quasi stellae in perpetuas aeternitates. (Daniel- 12,3.)

Nas suas lições aos futuros sacerdotes que haveriam de reger muitas paróquias, nunca
deixou de lhes recomendar a rigorosa observância das leis da Igreja. Especialmente aquelas que
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concernem ao munus de ensinar e de santificar pelos sacramentos, à administração dos bens tempo-
rais da Igreja, às sanções elesiásticas. Quanto a esse particular, ele ensinava o que os padres deve-
riam saber para o bom exercício dos cargos a eles confiados.

Não tive o prazer de ser seu aluno. Mas sabia como ilustrou a cadeira de ensino em que
sobressaiu, mais como mestre do que como professor. O matiz diferencial entre um e outro foi
objeto de sábio reflexão de um dos maiores cientistas europeus, o qual me distinguiu e honrou com
sua cordial amizade: Gregorio Maraíjón, cuja vocação para o magistério foi conhecida e louvada
em todas as nações civilizadas.

O genial espanhol nasceu em Madrid no dia 19 de maio de 1887 e, no dia 26 de março de
1960, depois de oir misa em Alcobendas y coinuigar e após cear com a família e haver comentado
com sua esposa e com os seus filhos o último livro de Azorín, se acostó muy temprano. Se durmió
en seguida. Ypara siempre.

Certa vez, assim falou e escreveu: El profesor sabe y enseíia. El maestro sabe, ensefia y
ama. Y sabe que ei amor está por encima dei saber y que só/o se aprende de verdad lo que se
ense fla com amor.

O mestre Oscar de Oliveira ensinava com amor. Amor aos temas comunicados, e maior
amor àqueles alunos que recebiam a comunicação.

O magistério não pode existir sem amor.
Ele ensinava, sobretudo, aquilo que os padres nunca deveriam ignorar: a obediência às

leis da Igreja. A obediência e o respeito. Principalmente quando vestidos de autoridade em suas
paróquias.

Bom seria se, entre os eclesiásticos, houvesse aquele mesmo respeito e aquela mesma
obediência às leis que, na Antigüidade, eram vistos entre as autoridades civís. Por exemplo, o de
Agelisau, rei de Esparta nos anos 397-360 antes de Cristo. Grandes e muitos foram os benefícios
que ele fez àquela República, porém o maior de todos foi mostrar em todas as ocasiões que nenhu-
ma cousa desejava mais que sujeitar-se às leis porque ninguém ousaria desobedecê-las vendo que o
próprio rei era cativo delas.	 -

Busquei o citado exemplo de obediência e de respeito às leis no Eloge d'Agésiias escrito
por Xenofonte, general, filósofo e historiador grego e discípulo de Sócrates, porque me parecia
difícil, quase impossível, citar nomes de autoridades civis e eclesiásticos que, no Brasil, possam ser
apontadas como modelos dignos de serem imitados.

Não são muitos os bispos que conhecem todo o Código de Direito Canônico que tem força
obrigatória desde o primeiro dia do Advento de 1983. Porém não são poucos aqueles que desobede-
cem as suas prescrições e não colaboram para que refloresça a solícita disciplina da Igreja.

III

O CURA DA CATEDRAL

Regendo o curato da Sé de Mariana, foi grande pela retidão e pela delicadeza da consciên-
cia, pela integridade da vida exemplar, pela perfeição da doutrina, por seu notável zelo pela salva-
ção das almas e por muitas boas obras.

Teve a felicidade de ser útil a muita gente, procurando quem andava perdido nos trilhos de
erros deploráveis, levantando quem estava caído nas piores misérias, tratando com caridade todos
que o procuravam, animando e fortificando os fracos. Quem padecia de dor moral encontrava alívio
na simpatia dele.
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Só Deus sabe de seus devotamentos encobertos, de seus sacrifícios ora feitos com sorrisos
nos lábios ora com os olhos cheios de lágrimas, e de seus heroísmos no exercício do cargo bem
exercido por causa de seu amor à Igreja.

Em seus bons conselhos havia elevação. Nas suas resoluções, fortaleza. E perseverança
em seus árduos trabalhos.

De hábitos simples e de atitudes moderadas, sempre aparecia em público com aquelas
qualidades morais que o definiam, com aquela austeridade que lhe era decoro natural e com o seu
coração em que havia tesouros de delicadeza e de bondade.

Cuidando de ver para não tropeçar, de enxergar para não cair, de conhecer para distinguir,
de entender para não errar, e de saber para ensinar, serviu bem o povo de Mariana em seu primeiro
e humilde posto, fazendo méritos para, depois, ocupar dignamente os superiores.

Nunca se cansou de ensinar a doutrina cristã contida no Evangelho, árvore sempre viçosa
em perpétua renovação de frutos. E pena que muitos, com fome, por ela passem sem lhe dar a
atenção. Se muitos frutos se perdem é por faltas de bocas que os consumam. Em alguns lugares, a
árvore frutifica debalde, mas frutifica sempre.

Com o prazer de admiração, os católicos marianenses escutavam o novo cura falar sobre o
Evangelho, lei da vida e melhor disciplina para qualquer homem de bem que, nele, encontra o melhor
caminho e o rumo que melhor o serve. Porque esqueceram o Evangelho, muitos se perderam. E falar
sobre a Fé que eleva as almas para a Luz. Nela é que o cristão deve procurar o sentido da vida.

No púlpito, sobre todos que ouviam os seus sermões ele espalhava os melhores ensina-
mentos como se fossem boas sementes .'E mostrava que era simples o discurso da verdade como
dizia Eurípedes nas Fenícias, uma de suas mais apreciadas obras.

Avesso à intolerância, não desprezava os pecadores, cujos erros ele procurava compreen-
der antes de julgá-los. Conforme o seu ponto de vista, o pecador que procurava o sacerdote já era
um contrito sincero. E culpa confessada era culpa reconhecida. Por isso, perdoar lhe parecia melhor
do que condenar. Uma palavra de perdão é mais útil a uma alma do que todas as penalidades de um
código. E um minuto de contrição beneficia mais do que anos de punição. E que, para ele, estava
em pleno vigor o correto pensamento de São Pedro Crisólogo (406-450): Justitia sine pietate
crudelitas est. Quatorze séculos depois, León Gambetta, advogado e estadista francês ensinava: La
pitié est la plus belle forme de la justice.

No confessionário, nunca despertou o temor. Inspirava confiança. Acolhia todos os ho-
mens como irmãos, iguais a ele porque filhos do mesmo Pai Eterno. Tinha como certo que pecar é
extraviar-se. Um pecador ou um criminoso é apenas alguém que anda por errados caminhos. Não
olhava as falta nem os crimes. Olhava era os meios de remediá-los. Um pecado ou um crime não
aniquila qualquer alma. Não se inutiliza uma vontade só porque, uma vez, foi fraca. Todas as almas
são de valor infinito, trazem a etiqueta do preço da redenção, marcado pela cruz do Calvário. Torná-
las úteis é questão de saber e de paciência. E das terra incultas que se tiram as melhores colheitas.
E das almas bravias que se arrancam tesouros de virtudes.

Nele a tolerância era uma fórmula de modéstia, era a modéstia do pensamento. Se não
concordava com os erros, amava quem errava.

Autêntico representante de Jesus Cristo, o fundador da nossa Igreja, ele seguiu as lições do
Divino Mestre que nos ensinou a belíssima parábola do filho pródigo e nos afirmou que veio à terra
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para chamar os pecadores e não os justos e que era o bom pastor que deixa noventa e nove ovelhas
no redil (curral para o gado lanígero) e corre para socorrer a ovelha perdida à beira do abismo. E
que, por duas vezes, falou que queria a misericórdia e não o sacrifício, como se lê no versículo 13
do Capítulo 9 e no versículo 7 do Capítulo 12 do Evangelho narrado por São Mateus: Misericordiam
volo, et non sacrificium. O apóstolo São Paulo, em sua segunda epístola aos coríntios, chama Deus
como Pai das misericórdias: Pater misericordiarum. E como rico em misericórdia: dives est in
misericordiam, na epístola aos efésios.

AÇÃO POLÍTICA

as suas delicadezas, o amor cativa. E com seu modo solene da mandar, de imperar, a majestade é
soberana, arrogante e sempre ostenta a sua superioridade exigindo subserviência.

Decimus Junius Juvenalis, nascido entre os anos 42 e 125 depois de Cristo, foi quem
escreveu: Non bene conveniunt, nec in una sede morantur majestas et amor - Não é conveniente
que, no mesmo trono, se assentem a majestade e o amor.

IV

O BISPO

A sua ordenação episcopal não foi regalo da sorte. Foi merecido prêmio às suas grandes e
numerosas virtudes. Conhecendo-as, o jesuíta francês, Padre Riou, que havia sido diretor do Semi-
nário Brasileiro de Roma, houve por bem apresentá-lo à consideração do Papa Pio XII, que o achou
digno e idôneo de ser bispo.

Na verdade, ele satisfazia todos os requisitos para ser distinguido com a consagração que
o fez grande sacerdote: Sacerdos magnus. Era eminente pela fé sólida, pelos bons costumes, pela
piedade, pela sabedoria, pela prudência e pelas outras qualidades que ofaziam capacitado para o
desempenho do oficio sagrado. Seu zelo pela salvação das almas havia sido posto a prova. Gozava
de boa reputação. Havia conseguido a láurea de doutor.

Encontrava-se, na sua capacidade, muita ciência como a de Teologia e a de Direito Canônico.
Na sua saúde, a certeza de poder devotar-se aos maiores trabalhos. Na sua fibra moral, a compostu-
ra indispensável para as atitudes mais nobres e verticais. Nos gestos, todas as delicadezas. No lidar
com o povo, o máximo de urbanidade. Nas palavras, bastante civilidade. No conversar com todos,
cativante polidez. Na sua cabeça, muitas idéias boas e claras e nenhuma patacoada. Nos bons con-
selhos, muita elevação. Nas resoluções, respeitável autoridade. No púlpito, notória competência
para ensinar a doutrina cristã.

Além de todas estas prendas do espírito e do coração, se destacou por todos os seus atos
presididos pela coerência e pelo tino administrativo com que engrandeceu o patrimônio da diocese,
fundado por ele.

Não ignorava a severa advertência de Santo Agostinho: Nada mais difícil, nesta vida, nada
mais laborioso nem mais perigoso do que o cargo de bispo - Nihil in hac vita difficilius, periculosius
episcopi officio. Pois as suas preocupações são de todos os momentos, assim de dia como de noite.
E o que dizia São João Crisóstomo: Guris perpetuis obtenditui tum diurnis, tum nocturnis.

Era de seu maior agrado a leitura ou o estudo porque, para ele, nunca houve excesso no
saber, pois sempre havia o que aprender. Admirável, o seu apego às sadias tradições, de acordo com
a determinação do apóstolo São Paulo: Tenete traditiones, quas didiscistis, porque elas permane-
cem, queiram ou não queiram os famigerados e divertidos progressistas, e mantê-las é dever dos
bons sacerdotes: Traditiones sunt, nihil quaeras amplius. Experimentava extraordinário prazer na
conservação do santo depósito da doutrina contida no Evangelho: Bonum depositum custodi.

Erraria quem imaginasse incompatíveis na pessoa de Dom Oscar a autoridade e a simpa-
tia, a majestade episcopal junto com o amor ao clero e aos fiéis católicos, porque a majestade é
altiva, orgulhosa; e o amor é carinhoso. A majestade manda e impera; o amor pede, solicita. Com

As mitras não se devem dar àqueles que as pretendam porque, com a pretensão, se fazem
indignos delas.

As heresias nasceram do fato de se darem as mitras àqueles que nada fizeram para merecê-las.
O estado de bispo é de perfeição. Quem concorda com a escolha feita pelo Papa e decide

aceitá-la admite que é perfeito, que já adquiriu a perfeição.

Deve a vida do bispo ser tal que não mereça a mais leve repreensão. Deve ser como o sol
que, se deixando ver, desfaz enganos e manifesta verdades com a muda retórica das suas luzes.

Além de possuir todas as virtudes e todas as qualidades, o bispo deve ser e tem de ser
irrepreensível, como advertiu São Paulo no Capítulo 3 de sua primeira epístola a Timóteo. Esta, a
primeira das qualidades de imprescindível necessidade no bispo, pois tem tal alcance e tão dilata-
dos âmbitos, que não há virtude que não compreenda, não há vício tão pequeno ou defeito tão
insignificante que não exclua da pessoa do prelado.

Tendo o conhecimento próprio, isto é, o conhecimento de si mesmo, ele sabia qual era o
seu lugar na sociedade de que fazia parte. Respeitava o Poder Civil, como cidadão brasileiro, con-
forme a observação de São Paulo: Todo poder vem de Deus - Omnis potestas a Deo. Obedecia as
leis em vigor e as autoridades constituídas para a prestação de bons serviços ao povo promovendo
a felicidade geral. E nunca ultrapassou os limites da sua jurisdição e do seu bom senso, baseado em
que a Igreja está separada do Estado, desde 1891.

Alérgico ao frívolo exibicionismo da publicidade leviana em que o cartaz sob as suas mil
formas é apenas cartaz, ele sempre soube manter a dignidade da humanidade e do desprendimento,
inspirado por uma bondade superior e por intemerata fortaleza de ânimo, longe da barulhada das
propagandas em proveito particular.

Ordenado Bispo no dia 22 de agosto de 1954, Dom Oscar de Oliveira, no desempenho de
suas sagradas atividades, sempre se revelou solícito com todas as ovelhas do rebanho de que foi
bom pastor na diocese de Pouso Alegre, como coadjutor de Dom Otávio Chagas de Miranda. E
procedeu com humanidade e caridade em relação aos que ainda não estavam em plena comunhão
com a Igreja Católica e aos não-batizados a fim de que para eles também brilhasse a caridade de
Cristo de Quem o bispo deve ser testemunha diante de todos.

Nunca se esqueceu de que estava obrigado a dar exemplo de santidade na caridade e na
simplicidade de vida.

Com as varinhas mágicas da sua humanidade e da sua bondade, prodígios ele fez e muitas
maravilhas operou. E, com a sua delicadeza, penetrou nas moradas recônditas da alma de cada
pessoa com quem conviveu.
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Nunca ficou indiferente ante a violação dos direitos humanos e ante a obrigação de cada
cristão cumprir os deveres pessoais, domésticos, cívicos e religiosos; diante da opressão dos fortes
contra os fracos, os escândalos insolentes, a exploração do homem pelo homem; diante dos inad-
missíveis abusos das autoridades policiais causando lágrimas, luto e revolta a muita gente que era
vítima de torturas e de selvagerias. Quanto a esse particular, procurava imitar Santo Ambrósio que,
certa vez, gritou às orelhas do Imperador Teodósio que, para o sacerdote, nada havia de mais peri -
goso diante de Deus nem tão vergonhoso diante dos homens do que não denunciar livremente os
erros notáveis porque visíveis: Nihil in sacerdote tam periculosum apu4 Deum, tam turpe apud
hominem, quam quod sentiat non libere denuntiare.

Homem de fé muito viva, ele inspirava fé. E porque nunca lhe faltou a fé, sempre provocou
simpatias, e não desprezo.

Sempre humilde, fez da humildade a pedra mais preciosa no ornato da sua vida que durou
oitenta e cinco anos: Nulia splendidiorgemma quam huinilitas in omni praecipue ornatu Episcopi.

Tanto em Pouso Alegre quanto em Mariana, via em cada padre de sua diocese um indis-
pensável colaborador na importante obra da dilatação do reinado social de Jesus Cristo, compa-
nheiro de lutas diárias, e não um lacáio ou escravo. Ele estava certo. Pois o bispo e os padres do seu
clero não podem andar separados, porque fazem parte da mesma caravana que se encaminha para a
mesma meta, com o mesmo objetivo: a salvação das almas. Eles devem andar como os alpinistas
que, amarrados pela mesma corda, se dirigem para o mesmo cimo.

Respeitando nos seus padres o caráter sacerdotal e a dignidade de cristãos conferida pelo
batismo, sempre os tratou como filhos: Tu pater non doininus; pasto!; flOfl percursor; ideo que non
potestate dominante, sed caritate serviente. Com ternura, os corrigia quando erravam. Nunca fez
rudes as suas advertências nem humilhantes as suas censuras.

Sem sacrificar a sua autoridade, fazia justiça usando de bondade. Pois havia aprendido
de São Tomás de Aquino, na Summa Theológica, que a misericórdia não é contra a justiça. Pelo
contrário, é a plenitude da justiça, em muitos casos: Misericordia non tollit justitiam, sed est
quaedamjustiae plenitudo. O mesmo pensamento foi expresso por L. Nicolle: Lã pitié est lã plus
beile forme de lã justice. E de F. DeI Rosso, este bonito pensamento: Amore de giustizia dee
crescere in amore di caritá.

Em Pouso Alegre ficou seis anos, trabalhando na seara de Nosso Senhor, na qual colheu
bons frutos.

Com sua indomável vontade de ensinar a quem precisava de saber, iniciou na cidade de
Caldas a construção de um pré-seminário, cujo prédio, posteriormente, foi usado para encontros pas-
torais. O que, na realidade, ele queria era ensinar, a meninos a adolescentes ignorantes, boas lições
que lhes permitissem progredir na vida cristã e bem servir à Igreja na propaganda da religião católica.

Aos 3 de janeiro de 1959, o Papa João XXIII canonicamente constituiu Dom Oscar de
Oliveira coadjutor do velho ejá inválido arcebispo de Mariana, fazendo-o administrador apostólico
Sede Plena da arquidiocese.

Morrendo no dia 25 de abril de 1960, o prelado que arcebispava mal (muito mal), a pri-
meira circunscrição eclesiástica criada em Minas Gerais, Dom Oscar ocupou, integral e definitiva-
mente, o governo que não havia sido honrado pelo falecido clérigo.

No primeiro e áureo trono episcopal de nossa Capitania criada pela alvará a 2 de dezembro
de 1720, tão ilustrado e enobrecido por Dom Antônio Ferreira Viçoso e Dom Silvério Gomes Pi-
menta, o arcebispo Dom Oscar de Oliveira mostrou que, nos seus ouvidos, a cada momento ecoa-
vam todas as palavras proferidas por seu Sagrante, no dia de sua Sagração. Aquelas sobre a impe-
riosa necessidade de ele ter as luzes do Douto!; a vigilância do Pasto!; a autoridade do Juiz, a
austeridade do Pontífice, a bondade do Pai, obrigações que formam a plenitude do sacerdócio e do
apostolado.

Soube cumprir todos os deveres que lhe foram impostos pela sua consciência e pelas leis
da Igreja. Entre as severas prescrições do Direito Canônico que ele levou sempre a sério estava a
que, sub grave, obriga o bispo a residir pessoalmente na sede do bispado, mesmo que tenha coadjutor
ou auxiliar. Essa residência é exigida pela própria natureza das coisas.

Sub grave quer dizer: como se fosse pecado mortal tão grave como cometer adultério,
como matar, como cometer pecado contra a natureza, como assaltar a propriedade privada.

Outra lei que ele rigorosamente observava era aquela que o obrigava a presidir freqüente-
mente, na igreja catedral ou em outra igreja da sua diocese, à celebração da Santíssima Eucaristia,
principalmente nas festas de preceito e outras solenidades.

E aquela outra que ele religiosamente cumpria, sem medir sacrifícios. Ela está assim
redigida: O Bispo é obrigado a visitar cada ano a diocese, total ou parcialmente, de modo que a
visite, toda, ao menos cada cinco anos. Tal visita pessoal, Dom Oscar fazia, mesmo antes de serem
criadas as dioceses de São João del-Rei e de Itabira, desmembradas da diocese de Mariana.

O Canon 398 é imperativo: O Bispo se esforce para realizar a visita pastoral com a devida
diligência. E mais imperativo é o Canon 401, em seu § 2°: O Bispo diocesano que, por doença ou
por outra causa grave, se tiver tornado menos capacitado para cumprir seu ofício, é vivamente
solicitado a apresentar a renúncia do ofício.

Como lhe não ficaria bem violar tantas leis, considerando que era professor de Direito
Canônico, Dom Oscar fielmente cumpria todas. Principalmente a que sempre impôs e exige a
residência na diocese. Pois sempre estava na sede de seu governo espiritual. E, quando dela se
afastava, era para fazer as visitas pastorais que a sua consciência também impunha, e para compa-
recer às sessões do Concílio Vaticano II.

Assim procedendo, dava bons exemplos aos seus diocesanos e ao seu clero.

Com a permissão do prezado leitor, desejo fazer, agora, oportuna digressão.
Para que a Fama gradue por perfeita uma pessoa revestida de autoridade eclesiástica ou

civil é necessário que venha ligada à virtude do exemplo, sem a qual dificultosamente se podem
mostrar grandes cousas. Platão pensava assim. E num de seus interessantes livros se encontra este
pensamento que os romanos traduziam para o Latim: Arduum est absque exemplis res magnas
ostendere.

Assim como o sol supera os mais astros do sistema planetário e lhes comunica as suas
luzes, assim também os nossos superiores (bispos, presidentes da República e governadores de
Estados e outros) devem resplandecer nas virtudes sobre todos nós e devem ser vistos como mode-
los dignos de serem imitados.

Esta verdade é de todos os tempos e de todos os povos: Os superiores são exemplares de
que os subordinados copiam os exemplos e regras de vida.
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Mais ofende uma verruga escura no rosto claro de qualquer pessoa que grandes máculas
na maior parte do corpo. Os vícios em pessoas da mais alta categoria social, política e religiosa são
como as verrugas escuras no rosto claro. A todos se manifestam. Por isso foi que Santo Ambrósio
escreveu: Aquele que a outros deve reger e governar, deve resplandecer tanto nas virtudes da intei-
reza, da gravidade e todas as mais, que a si mesmo se dê para espelho em que os outros componham
as suas ações - Tolis debet esse, qui consilium alteri dat, ut seipsum formam prebeat ad exemplum
bonum operum in doctrina, in integritate, in gravitate, ut sit ejus sermo salubris, atque
irrepraehensibilis, consilium utile, vita honesta, sententia decora.

A eloqüência que mais facilmente persuade é o exemplo. Qualquer ação ouvida comove
menos que a ação vista e bem observada.

Quanto mais se levantam os homens nas dignidades, tanto mais devem crescer no exem-
plo. Pois não basta que brilhe para se quem está na obrigação de alumiar os outros.

Um dia Diógenes perguntou a Sólon como poderia um homem ser bom governador Conta
Plutarco que a resposta foi esta: Fazendo primeiro em si o que procura fazer nos outros. Tal resposta
seria se a mesma pergunta fosse feita a respeito do procedimento de alguns senhores bispos.

Não há lei mais poderosa que o exemplo, cujo império Cícero salientou quando disse que
o magistrado é lei que fala - Magistratus lex loquens. O mesmo podem os eclesiásticos afirmar: O
bispo é lei que fala na Igreja. E será mesmo lei que fala, fazendo o que deve, não dando rédeas à
liberdade do poder, freando as suas inclinações, se elas não forem boas. Será lei que fala, quando,
sem ódio, sem amor, sem interesse ou temor, fizer justiça. Será lei que fala quando for todo, todinho,
para o clero inteiro e para todos que habitam o território sob a sua jurisdição, todo para cada padre
e para cada diocesano.

É grande, mas longa, demorada e pouco eficaz, a doutrina por preceitos. E, pelo contrário,
breve e eficaz a doutrina pelos exemplos - Longum iterperpraecepta, breve et efficax per exempla.
No que se diz deve ser usado preferencialmente o exemplo a fim de que mais facilmente a lição seja
bem compreendida - Exemplis utiinur in dicendo, utfacilius inteiligatur illud, quod dicitur

Bem abertos e até alertas andam os olhos dos católicos nos seus bispos. Difícil e quase
impossível será convencer os fiéis a fazerem alguma coisa grande sem que o exemplo dos bispos o
leve pelos braços à execução dela.

O exemplo é uma retórica sem voz, que facilita o que manda. Como o povo é tal qual quem
o governa, assim os padres e os católicos seguem os exemplos dados por seus bispos: Qualis rector
civitatis, tales et habitantes in ea. E o que está escrito no Capítulo 10 do Eclesiástico. Esta a razão
por que Platão, no Lib. 4 De Republica, disse que as autoridades, desobedientes às leis, punham a
República a perder. E que as obedientes a conservam: Magistratus, si custodes legum non sunt,
omnein civitatem simul perdunt; contra vero, si vere custodes sunt, beatam efficunt. O mesmo
podemos dizer de nossos bispos. Os desobedientes às leis da Igreja contidas no Código de Direito
Canônico põem a perder as dioceses em má hora confiadas à sua falta de cuidados.

Por várias razões os senhores bispos devem pecar menos que os seus padres e os súditos
sob a sua jurisdição. Dentre elas, creio que merecem particular atenção estas quatro: A primeira,
porque os vícios dos subordinados podem ficar ocultos, o que não acontece com os praticados pelos
superiores: Unam, quod privatorum vitia occulta esse possunt, magistratuum vero non ita. A se-
gunda, porque são mais graves os vícios nos superiores que delinquem no ofício, que os de seus
subordinados: Alteram, quod graviora sunt horum, quam ilioruin peccata, praesertim si in officio
delinquant. A terceira porque deve ser isento de qualquer culpa quem, por obrigação, deve castigar

os culpados. Tertiam, quod qui aliorum crimina puniunt, hi carere debent omni labe. A quarta,
porque os superiores pecando, com seu triste e lamentável exemplo, incita os outros ao pecado.
Quartam, quod exemplo plurimum nocere solent.

Vem a propósito o interessante pensamento de Plínio, o Jovem (C. Caecilius Plinius
Secundus, 61-115), numa de suas Epístolas: Como entre as enfermidades corporais, as da cabeça
são mais perigosas, assim, entre as doenças políticas, ameaçam maiores ruínas as que, da cabeça,
se comunicam aos membros da República - Ut in corporibus, sic in imperio, gravissimus morbus,
qui a capite dtffunditur.

Substituindo as doença políticas por doenças eclesiásticas, e a República por Igreja Católica,
o leitor verá como assentam bem as palavras de Plínio, o Jovem, no assunto que está sendo abordado,
concernente a bispos que não dão a menor importância à lei da residência pessoal em sua diocese. E
preferem passar o dia do Natal de Cristo no convívio de seus familiares, do que passá-lo junto de sua
esposa espiritual, a sua diocese, e perto de seus filhos, também espirituais, os seus diocesanos.

Penso que as culpas dos bispos devem ser punidas com penas dobradas, porque a pena
deve ser igual à culpa. E sendo a deles dobrada porque pecam como os outros pecadores, e pecam
mais do que os outros dando-lhes mau exemplo. Com a culpa própria se fazem cúmplices da culpa
alheia. E, assim, se fazendo réus de dois delitos, pede a razão que padeçam duas penas aqueles que
cometem duas culpas.

Sempre foi assim: A vida dos superiores é regra por onde os outros comumente se go-
vernam.

Um grama de bom exemplo que cada um deles der vale mais do que uma tonelada de seus
bons conselhos.

Voltemos a Dom Oscar, o bispo que soube honrar a sua mitra e o seu báculo, e dignificar a
autoridade que lhe foi confiada. Pois nunca foi encontrado na ociosidade, inimiga da alma. Nas
mãos de Deus, sempre foi um instrumento de trabalho, digno delas.

v

HOMEM DA DISCIPLINA

Sempre viu na pessoa do Papa o seu Superior, seu único Chefe a quem devotou obediência
total. Por isso, nunca emprestou a sua voz ao desafinado e rebelde coro daqueles prelados que, às
vezes, contestam a autoridade do Soberano Pontífice.

Dom Oscar sempre teve como certo que somente enquanto unidos ao Papa é que os bispos
podem governar bem a Igreja Católica em suas dioceses e conseguem ser respeitados e obedecidos
por seu clero e por seus diocesanos. Enquanto subordinados ao Papa é que eles valem muito. Mais
do que pensam. Imaginando que são independentes do Papa ou iguais a ele, e podem agir como
querem, não valem cousa alguma. Valem é nada. E fazem papel de bobos, provocando hilaridade,
zombarias e gargalhadas.

O pensamento e o sentimento do finado sócio do Instituto Histórico e Geográfico de Mi-
nas Gerais coincidiam com o pensamento de Bossuet que, no sermão sobre A Unidade da Igreja,
gritou: Pasteur à l'égard despeuples, les évéques sont brebis à l'égard de Pierre. E verdade: Pas-
tores de seus diocesanos, os bispos são também, ovelhas do Papa, Pai Comum da grande família
católica, sucessor de São Pedro, que foi o único nomeado por Jesus Cristo para governar a Igreja e
manter, nela, suprema e incontestável autoridade.
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Para ele, a discórdia é nociva à Igreja. E nada mais funesto à nossa Religião do que a
desunião escandalosa notada no Episcopado do Brasil em que se registram lamentáveis discordâncias
com as sábias e prudentes decisões de Roma.

Na realidade, não há união de entendimento e de afeto de alguns bispos brasileiros com o
Papa. União de entendimento, na identidade da fé. E união de afeto, na concordância das vontades.
Com essa dúplice união é que qualquer senhor bispo conseguirá atrair os dons do Espírito Santo -
Si ergo vultis vivere de Spintiu Sancro desiderate unitatem. Esta advertência é de Santo Agostinho.

Permito-me citar como exemplo de tal escandalosa desunião a que foi manifestada em
Itaici em 1980, quando a cúpula da CNBB não admitiu que fosse apresentada em plenário, para ser
votada, a moção de apoio e de aplausos ao Papa João Paulo II por motivo de ele haver condenado o
teólogo alemão Hans Kung que sustentava, em sua cátedra de Teologia, teses inadmissíveis pelo
Supremo Magistério da Igreja.

Dom José d'Angelo, arcebispo de Pouso Alegre, foi impedido de terminar a leitura da
oportuna moção, assinada por dezenas de bispos, a qual continha sincero testemunho de fidelidade
ao Sumo Pontífice, enérgico na defesa do Depósito Sagrado da Fé. E, da tribuna, ele saiu chorando.

Bem dizia o poeta novilatino do País de Gales, John Owen, em um de seus inspirados
epigramas:

Unio divina est, divisio daemoni nata;
Unus enim est Deus, daemones innumeri.

Muitos bispos ainda precisam saber que nada mais perigoso para a Igreja do que a divisão
deles, como nada melhor do que a união de todos.

No seu Emblema 125, o jurisconsulto André Alciato escreveu: Nihil periculosius civitati
divisio; sicut nihil melius quam unio.

Em toda a Terra, qualquer católico sabe que Deus é a primeira causa da união: Unionis
prima causa est Deus.

colegas habilidosos na arte da zombaria, aos quais estava faltando a caridade, virtude por meio da
qual as cousas e pessoas separadas se unem, as confusas se põem em ordem, e as contrárias se
germanam.

Se preferia lhes não responder nem retribuir "homenagens" tão esquisitas era porque sen-
tia que mais qualificada ficaria a sua consciência com o silêncio do que com qualquer palavra ainda
que fosse suave.

A qualquer observador seria fácil descobrir o motivo que levava alguns despeitados que,
não sabendo fazer grandes obras, se contentavam com ninharias e bagatelas. Para eles, o operoso
governo do Dom Oscar na diocese de Mariana lhes servia de injúria e vexame, porque não podiam
apresentar uma folha de bons serviços prestados à Igreja e à Pátria como a que ele apresentava.

Homem excepcional por suas grandes virtudes, por suas numerosas qualidade humanas e
por sua categoria intelectual, Dom Oscar era invejado por alguns bispos que, até hoje, ainda não
sabem o que devem fazer em suas dioceses, tal a incapacidade de cada um deles trabalhar, ao
menos, pela promoção do bem comum, sobretudo o espiritual e o moral.

Já houve quem afirmasse: A inveja nada mais é que o ódio à superioridade.
Os invejosos viam em Dom Oscar o que eles gostariam de ser e de ter, mas que nunca

foram e o que nunca tiveram. Nem terão.
Para quem vive torturado pela inveja, as virtudes dos outros são pecados, os merecimentos

são culpas, as qualidades são delitos e as boas obras são crimes. Esta observação foi feita pelo já
citado Padre Antônio Vieira que, certa vez, falou: Os invejosos mais sentem os bens alheios e suas
glórias que os males e tormentos próprios.

Relativamente a Dom Oscar, o que os invejosos revelavam era uma espécie de agastamento
ou gastura que os ralava e moia, sem violência, mas aturadamente, porque cabia ao humilde bispo
mineiro o que queriam fosse de cada um deles.

VI
De Sua Santidade o Papa Paulo VI, esta observação: Os piores inimigos da Igreja não

estão fora, estão dentro dela.
Do mesmo Papa, esta queixa amarga: A Igreja encontra-se numa hora de inquietação, dir-

se-ia de autodestruição, como que numa sobversão interna, aguda e complexa que ninguém teria
esperado após o Concílio. E esta outra, mais lamentável: Ocorre, às vezes que as próprias Confe-
rências dos Bispos vão, por sua conta, além do que é justo. Não há quem não veja que essa forma
de agir fere gravemente a consciência dos fiéis.

Numerosos bispos, assim procedendo, dão a dolorosa impressão de que estão infalivel-
mente certos de que o Papa anda errado.

Sempre disciplinado, tendo no mais alto apreço a autoridade do Papa, Dom Oscar conser-
vou na memória a lição de Santo Agostinho: A disciplina da Igreja é como a túnica que cobre e
protege o Corpo de Cristo - Tunica Corporis Christi, disciplina Ecclesiae.

A sua fidelidade intelectual ao Magistério do Papa sempre foi penacho do seu amor à Igreja.
No episcopado, havia quem discordava de seu exato ponto da vista. E, por isso, o criticava

nos murmúrios e cochichos, envolvendo-o em maledicências impiedosas, procurando diminuir-lhe
a sinceridade das atitudes e a incomparável nobreza do seu espírito.

Como ele não corria atrás de considerações e de aplausos e nunca forçou a estima de
qualquer pessoa, não passava recibo do desdém e do desprezo com que era maltratado por alguns

APÓSTOLO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA

Fiel ao preceito de Jesus Cristo: Ide e ensinai, Dom Oscar foi infatigável na difusão do
ensino em todos os graus, considerando que a ignorância é fonte de muitos males.

Se bem observarmos, o ignorante é quase semelhante ao mudo. O mudo não fala porque
não pode. E o ignorante não fala porque não sabe, dificilmente acertando com o que diz. E, ficando
calado, o seu silêncio é a prova sua ignorância.

Dom Oscar sempre se interessou por encontrar, nas almas, campo bem cultivado, visto
que o Evangelho não entra nos espíritos escurecidos em que não há os elementos fundamentais da
vida intelectual.

Se não é mais ou menos instruído quem escuta a pregação da doutrina cristã, a palavra do
sacerdote é vão sussurro que vibra no ar sem chegar ao coração. E aquele que tem nas mãos qual-
quer livro de orações sente que em suas páginas estão hieróglifos difíceis de serem traduzidos. Ora,
sem a palavra e sem a escrita, a verdade contida no Evangelho fica sem veículos que a possam levar
para o interior do homem, a fim de, ali, germinarem as virtudes.

Com devoto fervor, ele trabalhou muito para ampliar o horizonte cultural em sua diocese.
Fundou e ajudou a manter colégios em que, paralelamente à instrução das letras mais

humanas (huinaniores litterae) houvesse apurada formação moral como resultante da educação dos
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sentimentos. Colégios cujas diretorias e cujos docentes deveriam cuidar, preferencialmente, da
cultura do coração. Colégios em que o caráter de cada aluno fosse bem formado, em que houvesse
a floração superior da vida, baseada na Fé, porque, pela Fé, mais do que pela inteligência, é que o
homem fica diferente dos animais.

A decadência atual vem da falta de Fé e porque Deus foi expulso da vida particular, da
vida doméstica, da vida social, da vida dos políticos responsáveis pelo bom destino de nossa Pátria,
da vida de muitos que pertencem às classes empresariais, da vida dos operários. Sobretudo da vida
de muitos professores, cujas lições erradas e perversas transformam as suas cadeiras em cátedras de
erros nocivos e contagiosos - Cathedrae pestilentiarum -, para desgraça e ruína de muitos jovens.

Não são raros aqueles professores que preferem ensinar asneiras contemporâneas em vez
de antigas verdades filosóficas e científicas.

Dom Oscar observou que os adolescentes e jovens tinham fome e sede de saber. É que, nas
letras e nas ciências, o ignorante acha misteriosas luzes para a sua cegueira. E o prudente encontra
novos reforços para a sua sabedoria. A razão dessa insaciabilidade vem de que, em Deus, todas as
ciências têm o seu princípio e o seu fim.

Ele sabia que todas as obras de misericórdia são alívios ou remédios de misérias humanas.
Entre estas misérias, uma das maiores é a ignorância. Pois não sabe o ignorante se existe porque
ignora até que cousa é a ignorância. Não sabe se é animal racional porque ignora o que é ser
homem. Nem sabe que é ignorante porque ignora qualquer ciência.

Cada ignorante é um selvagem do outro mundo. Inapto para as operações da inteligência,
vive só a vida sensitiva, com o entendimento cheio de bárbaras idéias. Só tem a figura de homem e
desperta hilaridade.

Não há obra de misericórdia mais importante do que esta: ensinar. Porque ensinar a
ignorantes é dar-lhes nobreza, riqueza e glória. Nobreza a rústicos que, com o saber, podem subir
a lugares honoríficos e às mais altas posições. Riqueza a necessitados, que se livram da miséria
com os conhecimentos adquiridos. Glória a todos, porque todos, com o saber, gloriosamente se
distinguem entre aqueles que nada sabem. Ensinar a ignorantes é o mesmo que vestir nus, dar
vista a cegos e fala aos mudos porque a ciência é ornato da alma, luz do entendimento e língua do
discurso.

Fundando estabelecimentos de ensino, o maior interesse de Dom Oscar consistia em ori-
entar e conduzir os adolescentes e os jovens na aquisição de conhecimentos indispensáveis para a
formação de personalidades e de mentalidades sadias. Em formar homens de fibra e de envergadu-
ra, em realçar para os educandos aqueles valores morais indispensáveis para qualquer homem de
bem: a firmeza do caráter, a integridade da consciência, o domínio da vontade, a capacidade de
praticar boas ações, a humanidade nos sentimentos, o amor à liberdade e o respeito às autoridade.
E em fazer cada estudante ver os seus defeitos e os seus erros do que preferir observar as faltas
alheias, conforme a advertência de Jesus Cristo: Se abrísseis os olhos para ver os vossos pecados,
não os teríeis para acusar os cometidos pelos outros. Assim conseguirá o magistério próprio, emen-
dando em si o que estranhar nos outros.

Certa vez, admirando o carinho de Dom Oscar pela instrução, lhe escrevi uma carta, elogian-
do seu abençoado e patriótico trabalho que tinha por objetivo ilustrar milhares de jovens, fazendo
cada um sentir que, em pouco tempo, poderia ser duas vezes homem. Homem para si mesmo, e
homem para a sociedade. Para si, no estado da natureza. Para a sociedade, na esfera dos conhecimen-
tos adquiridos. Pois passava a ser homem de visão clara que vê mais do que muitos outros. Como
todos, verá tudo o que ficar sob a vista dos olhos. E mais algumas cousas porque verá tudo o que

alcançar a perspicácia do entendimento. O ser homem dotado de razão é a razão do seu ser. Mas,
ornado de ciência e de cultura, será duas vezes homem. Homem pelos atos humanos praticados com
liberdade e deliberação. E homem pelos atos humanos emanados do conhecimento, da ciência.

Se se limitasse a não ignorar o que é de seu dever e da sua competência saber, o homem
não cometeria tantos erros. Pois todos os erros da vida são cegueiras da ignorância.

Havia outros imperiosos motivos para Dom Oscar se interessar pela melhor solução do pro-
blema do ensino em sua diocese. Dentre elas se destacava o seu amor ao Brasil, o seu patriotismo, que
o levou a aproveitar bem as lições do Papa Paulo VI, na Populorum Progressio. Por exemplo esta: A
educação eleva a dignidade espiritual e moral do homem e incrementa a capacidade dos indivíduos
e da sociedade para a produção de bens e serviços que sustentam um nível de vida mais elevado.
Constitui o instrumento básico da transformação social e econômica da comunidade.

Onde Dom Oscar resplandeceu, radiante, foi na criação de Ginásios em Entre-Rios, sua bem
amada terra natal, em Congonhas, em Mariana, e na construção da casa de cada um deles. Foi na
fundação da Faculdade de Filosofia e Letras, instalada em 1969 e incorporada à Pontifícia Universi-
dade Católica de Minas Gerais. Desde 1981, esta Faculdade passou a ser o Instituto de Ciências
Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto funcionando em ampla sede que foi cedi-
da, em regime de comodato, pelo mesmo arcebispo. Foi na construção dos dois grandes prédios, de
acordo com as modernas exigências padagógicas, a fim de neles funcionar bem o Seminário Menor
Nossa Senhora d'Assunção, com capacidade para receber mais de cem alunos em confortáveis apar-
tamentos e ótimas, bem arejadas e bem iluminadas salas de aulas. Foi na reforma completa do prédio
em que, desde 1935, vem funcionando o Seminário Maior São José, hoje Instituto de Teologia.

Em muitas outras obras ele deixou seu nome indelével. Todas relacionadas com a instru-
ção e a cultura. Por exemplo: a sede da Cúria Metropolitana, onde se encontram o precioso Arquivo
da Diocese, o Museu da Música Barroca e o Museu Mobiliário e de Relógios.

Outra obra interessante de Dom Oscar na área da instrução e da educação do povo foi a
Rádio de Congonhas, fundada em janeiro de 1961.

Menção especial merece o Museu de Arte Sacra, fundado em 1962, funcionando, junto à
Catedral, no edifício conhecido por Aljube (prisão de padres), obra de Arouca, e um dos mais bem-
acabados exemplares da Arquitetura Civil do tempo da Capitania. Foi neste prédio histórico e precio-
so que Dom Oscar reuniu o que havia de mais requintado na primeira diocese de Minas Gerais, criada
pelo Papa Benedito XIV a pedido de Dom João V, Rei de Portugal. No Serviço do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional (SPHAN) ele é conhecido por Museu de Dom Oscar, o mais rico do Brasil,
no qual se vê a mais completa coleção de pratajamais reunida em nosso país, um verdadeiro tesouro:
banquetas completas, turíbulos e navetas, âmbulas e cálices, custódias e relicários, coroas e resplen-
dores, tocheiros processionais. Ali se encontram imagens atribuídas ao Aleijadinho, escrínios, pintu-
ras, mesas torneadas e recortadas, cadeiras, alfaias bordadas a ouro, carcazes e mantos.

Em 1967, o engenheiro Sylvio Vasconcellos, representante do SPHAN em Minas Ge-
rais, publicou interessante artigo sobre o Museu de que estou falando. Conforme a autorizada
opinião do escritor,

Mariana se não fora por outra razão, só pelo Museu justificaria demorada visita. Em sua
especialidade é único e singular Não convida à admiração. Surpreende pela riqueza. Dá
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testemunho já perdido do luxo e requinte de um passado- longínquo que só conhecíamos
por referência. Este passado está ali presente, real, palpável, desmentindo as suposições
da fantasia e o exagero que a história pudesse sugerir

O Museu de Mariana é, simplesmente, o Museu de Dom Oscar e assim ficará , quaisquer
que sejam as denominações oficiais que lhe forem dadas.

Posso e devo declarar que o fecundo apostolado da cultura praticado incansavelmente por
Dom Oscar de Oliveira se estendeu por outras obras imperecíveis, como o Museu da Catedral. Ali
deslumbram os olhos de qualquer pessoa maravilhas da Arquitetura, da Escultura e da Pintura. Da
Arquitetura, na correção das linhas, na elegância dos contornos, no cálculo das proporções. DaEscultura, na perfeição com que foram bem trabalhadas muitas imagens que figuram em dourados
altares de cedro... E da Pintura, na poesia das cores daquele painel em que Nossa Senhora d'Assunção
aparece no seu esplendor, encimando o altar-mor; nas chinoiseries do cadeiral do Cabido; na tela
em que Manuel da Costa Athayde, o maior pintor mineiro do século XVIII, pintou o Batismo de
Jesus Cristo; no capricho com que foi feito, no teto da Capela-mor, aquele grupo de oito Cônegos
de Toledo, de Saragoça, de Braga e de Coimbra, ladeando São Julião, Bispo de Cuenca.

Em um dos maiores salões da Catedral, estão expostos muitos paramentos de damasco,
formando valiosa coleção que, segundo penso, só perde em beleza e riqueza para aquela que vi na
Igreja de São Roque, em Lisboa.

- Não exageraria se afirmasse que uma das peças mais raras do Museu da Catedral é o seu
Orgão, fabricado pelo famoso organeiro alemão Arp Schnitger, nos primeiros anos dos 1700. Por
Dom João V, oferecido à Sé, chegou a Mariana no fim de novembro de 1752. Com ele a Catedral
passou a ter mais vida espiritual; o Ofício Divino, mais beleza; e a Liturgia, mais eloqüência. Com
ele, os salmos e os hinos sagrados adquiriram mais vibração, parecendo com vozes da alma cristã,
que tem sede de felicidade imortal.

Depois de longo silêncio que durou 47 anos, ele voltou a funcionar no dia 8 de dezembro
de 1984, completamente restaurado por técnicos especializados da firma Rudolph Von Beckerath,
na Alemanha.

Desejo salientar que essa completa restauração deve ser creditada ao engenheiro Francis-
co Afonso Noronha, que contou com a colaboração de diversas empresas: Cemig, Construtora
Andrade Gutierrez, Ferrostal do Brasil, Isomonte, Krup, Mannesmann, Mercedes Benz do Brasil,
Siemens, Traubomatic e Voith S.A.

Lá está o Órgão no mesmo lugar em que havia sido colocado em 1752, reproduzindo os
sentimentos mais nobres da alma humana. Com o justo, suplica. Com o pecador, chora e espera.Com a tristeza do infeliz, suspira. E fazendo a gente lembrar a língua esquecida do mundo sobre-
natural, põe qualquer ouvinte em estado de beatitude, pois fala ao coração, despertando elevados
sentimentos, manifestando paixões, enternecendo até às lágrimas, alegrando até à euforia. Místico
à maneira de uma prece, profundo como a boa esperança na vida eterna, forte como a fé, evocador
e triste como longo gemido, o órgão é o sumo pontífice de todos os instrumentos musicais, dele se
derivando as vozes múltiplas que, por sopro ou por corda, compuseram a riqueza e a amplitude da
orquestra sinfônica moderna. Sobretudo é o mais religioso aparelho de sonoridade e harmonia que
marcou nitidamente o caráter e a evolução da arte que imortalizou João Sebastião Bach.

AÇÃO POLÍTICA

Há outro importante Museu fundado por Dom Oscar, continuando o seu Apostolado da
Cultura. Instalado em vasto salão da nova Residência Episcopal, construída pelo incansável arce-
bispo, em suas estantes ele recebeu mais de 10 mil volumes da antiga Biblioteca dos Bispos, orga-
nizada por Dom Frei Manuel da Cruz, antes, de 1755. E o Museu do Livro em que se encontram as
grandes obras que imortalizaram os mais cultos e os mais inteligentes eclesiásticos de toda a Cris-
tandade, desde os tempos apostólicos. Dentre eles, os africanos Tertuliano e Cipriano, de Cartago,
Agostinho, de Tagaste, Clemente, de Alexandria; e os europeus Isidoro da Sevilha, João Crisóstomo,
Pedro Crisólogo, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Boaventura, Bernardo de Claraval, Tereza de
Ávila, João da Cruz e outros. Ali estão, graves e austeros como doutores em Concilio Ecumênico,
os principais filósofos da Grécia e do Império Romano com suas obras completas. E mais os prín-
cipes das literaturas clássicas portuguesa, francesa, espanhola e italiana; e os mestres do Direito
mais admirados nestes últimos séculos: Buddeus, Thomasius, Hubner, Lerminier, Cesar Beccaria,
Spedalieri, Romagnosi e outros, entre os quais sobressaiu Cujácio (Jacques Cujas, 1520-1590), o
maior jurisconsulto do século dezesseis, autor dos Comentários sobre o Corpus Juris em dez gran-
des volumes, todos escritos em puríssimo Latim, reimpressos em Veneza no ano de 1758. Fazendo
pesquisas, entre 1984 e 1987, no mencionado Museu do Livro, ali encontrei os tais dez volumes da
obra monumental de Cujácio, sem qualquer sinal de traças em suas milhares de páginas, bem con-
servados, dignos de honrarem as maiores e as melhores bibliotecas, como as do Congresso, em
Washington, da Assembléia Nacional, em Paris, da Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns,
em Londres. Valem centenas de milhares de reais.

Aristocrata do espírito, nunca freqüentando os subúrbios da mediocridade, Dom Oscar de
Oliveira, como intelectual, fez parte da consciência da Igreja no Brasil, durante os decênios em que,
beneficamente, regeu os destinos espirituais da diocese de Mariana.

Nunca foi visto entre esses energúmenos que usam de sua presunçosa inteligência e de sua
inexpressiva cultura como de gazua ou pé-de-cabra para o assalto e o arrombamento do tesouro da
crença e das mais caras tradições religiosas do povo.

Adotando a linha moderada, não quis ficar entre aqueles famigerados progressistas de
malcheirosa memória. Nem manifestou a menor simpatia pelo modernismo, assim na Religião
como na Literatura, pois se trata de uma das faces mais comuns e triviais da estupidez, segundo o
juízo de João Ribeiro. E nunca admitiu a hipótese de a Igreja ser transformada em depósito de lixo
de todas as imposturas responsáveis pela desfiguração da sua imagem.

Doía-lhe ver, em algumas dioceses, a nossa Igreja parecer exausta, incapaz de saciar a sede
ardente de idealismo de muitas pessoas que ainda se voltam para ela e lhe estendem os braços, pedin-
do socorro. E mais lhe doía observar que, em tais dioceses, campeava esquisita rebeldia contra a
soberana autoridade do Papa, parecida com aquela que, faz pouco tempo, causou desastrado terremo-
to na Companhia de Jesus, fundada pelo padre Inácio de Loiola, desfalcando-a de mais de 10 mil
sacerdotes que romperam definitivamente as suas relações com a Santa Sé Apostólica de Roma.

*

Continuando seu sadio apostolado da cultura, Dom Oscar fundou O Arquidiocesano,
semanário cujo primeiro número saiu a lume no dia 29 de junho de 1959. Abandonado, ele morreu
por falta de ar, asfixiado, na primeira semana de 1994. Então, era arcebispo de Mariana, o nobre
jesuíta Dom Luciano Mendes de Almeida, despreparado para o governo de uma diocese de gente
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simples e humilde como a de Mariana. E, talvez, preparadíssimo, para outras dioceses como as de
Paris, de Viena ou de Milão, ou de New York.

Nas páginas do seu jornal, Dom Oscar deixou sua alma sacerdotal ficar presente em mais de
2 mil substanciais artigos versando variados assuntos teológicos, filosóficos, jurídicos, pedagógicos,
históricos. E mais outros concernentes à educação moral e cívica e à necessidade de defender o
patriotismo contra o nacionalismo que é exagerado e desordenado amor à nação, uma droga com
que foram e continuam sendo envenenados muitos brasileiros sensíveis a seus maus efeitos delirantes.

Patriota de verdade, Dom Oscar nunca viu com bons olhos esse nacionalismo que tende a
fazer da nação uma nova divindade, a que devem ser sacrificados todos os valores pessoais e comu-
nitários, a paz e a consciência. A xenofobia é sua principal característica. Seu maior interesse está
colocado acima do Direito e da Religião, e a sua meta a ser alcançada é a de suceder nas consciên -
cias os valores espirituais. Por tudo isso é que ele, o nacionalismo, foi condenado pelo Papa Pio XII
na encíclica Ubi Arcano.

Infelizmente, ainda há nacionalistas da boca para fora, e entreguistas da goela para dentro,
habilidosos na arte de fazer passar debaixo da bandeira de severos princípios o contrabando dos
interesses particulares.

O Arquidiocesano foi a melhor cátedra que ele usou para transmitir a seus numerosos
leitores o conhecimento da verdade, que é o mais nobre objeto digno da inteligência. Foi, também,
o melhor púlpito de que se serviu para divulgar as mensagens divinas contidas no Evangelho,
sempre advertindo, com Jacques Maritain: Se o povo não vive do cristianismo vivo na Igreja Cató-
lica, ele morrerá intoxicado pelo cristianismo corrompido fora da Igreja.

Dom Oscar estava ciente e consciente de que ao bispo não deve bastar o bom exemplo na
prática das virtudes nem só edificar os seus diocesanos pela santidade da sua vida. Sobretudo, ele
de'ie ser o homem da doutrina, o depositário do Verbo Divino, a fim de, sem cessar, poder exortar
aqueles que crêem e combater aqueles que negam as verdades contidas no Evangelho: Utpotens sit
exhortari in doctrina sana et eos qui contradicunt arguere.

A ignorância do Evangelho é a única responsável pelos desvios de muitos jovens que estão
perdidos nos atalhos de erros escandalosos, levados pelo abuso de drogas entorpecentes e alucinó-
genas que desfibram o carácter e destroem as forças do corpo e do espírito. E a única responsável
pela ruína de muitos lares, pelo aborto criminoso, pelo hediondo daqueles cinco rapazes que incen -
diaram o índio pataxó em Brasília, e pelas torturas e pelos assassinatos cometidos por policiais em
todos os Estados da nossa República Federativa. A única responsável pelas calamidades e torpezas
que estão assustando e enlutando o bom povo brasileiro. Calamidades e torpezas iguais àquelas
que, no mundo pagão, foram flageladas pelo látego de Juvenal, e que depois foram marcadas com
as letras de fogo, usadas por Tácito. Parece-me que as luzes da revelação divina e da razão humana
se encontravam nas interessantes páginas que Dom Oscar escreveu. Tão interessantes que muitas
mereceram transcrições na imprensa italiana, feitas pelo Magistero Episcopale, cujos grossos volu-
mes circulam por todas as nações da Cristandade.

Escritor, Dom Oscar possuía a arte da traduzir bem os seus pensamentos, de clarear a
expressão dos conceitos, de dar à linguagem eficácia bastante para agradar, persuadir e comover.

Escreveu livros interessantes, redigidos com extremado bom gosto, mostrando em suas
belas páginas a marca da maestria e a melhor carta de recomendação do seu autor. Neles, a clarida-
de foi a virtude que corria sem remansos e sem eclipses, e não havia o desequilíbrio entre o senti-
mento e a razão.

Com o seu estilo claro e com aquela conhecida probidade literária que consiste em nada
escrever sem antes documentar, ele passou a vida ensinando e divulgando o Evangelho e a doutrina
social da Igreja.

Entre seus melhores livros ficaram o Tratado dos Delitos e das Penas (De Delictis et
Poenis), As Mais Belas Histórias da Bíblia, O Culto de Nossa Senhora na Península Ibérica e no
Brasil, A fé, A Família, Santíssima Eucaristia, Inefável Mistério de Fé. Todos são pérolas que
honram a concha em que foram geradas. Neles soube unir Deus com a Pátria, o profundo com o
florido, o agradável com o severo, o ponderoso com o festivo. Em suas folhas só se encontram
verdades porque a consciência lhe não permitia mentir. Aos seus leitores, sempre foram benéficas.

Cada livro publicado, longe de convidá-lo ao descanso, lhe era estímulo para escrever
outro melhor, com nova floração de idéias. E quando terminava um trabalho, uma flor nova de
sabedoria era ajustada às outras já colhidas.

Tinha fé profunda na eficácia da palavra humana, quando nela era patente a paixão pela
verdade.

Animado pelo fogo do talento, forjou uma face nova na literatura nacional. Sobretudo na
literatura eclesiástica.

Entre seus melhores trabalhos intelectuais, figurou sua interessante e oportuna Carta Pas-
toral sobre Comunismo, Religião e Pátria, endereçada, dia 9 de fevereiro de 1964, a seu clero
diocesano, às associações religiosas e aos fiéis católicos. Na verdade, ela foi mais uma clamada
que despertou o povo para a luta sem tréguas contra os maiores inimigos da democracia que é de
essência evangélica, contra os piores inimigos da nossa Pátria, que queriam cubanizá-la, e contra os
mais rancorosos inimigos de Deus, aqueles que queriam expulsar o nome dEle das páginas da
História, criando o Instituto do Ateismo Científico e até cursos de correspondências para universal
divulgação do ateísmo.

Comentada em Brasília, na Câmara dos Deputados, a citada Carta Pastoral chegou ao
conhecimento do Brasil inteiro, apresentando D. Oscar como bom parceiro de idéias do Papa Paulo VI
e da maioria do episcopado nacional em que já se destacavam Dom Geraldo de Proença Sigaud e
Dom Castro Maier, sempre lembrando aquela severa recomendação do Apóstolo: Non possumus
non loqui. Isto é: Não podemos ficar calados.

Poeta, esmerado na forma, foi namorado no ritmo, com a pureza, o primor, a beleza e a
elegância da língua portuguesa bem escrita. Quanto a esse particular, sabia a lição de Edmundo
de Amicis: Pátria e língua são uma só coisa. Conhecia a advertência de Emílio Castelar: Não se
pode exercer ministério mais patriótico que o de velar pela pureza de nossa língua. E a observa-
ção de Alexandre Herculano: A língua e a Religião são duas cadeias de bronze que unem no
correr dos tempos as gerações passadas às presentes, e estes laços que se prolongam através das
eras são a Pátria.

Em seus livros de belos poemas, tanto os de Moinho d'Agua quanto os de Estância da
Saudade, as rimas se balouçam no remate de cada verso como as flores na extremidade de cada ramo.

Prosador e poeta, sempre escrevendo, revelava que possuía todos os recursos dos mais
graduados pensadores, a fina imaginação dos mais aplaudidos artistas da palavra magna cum
proprietate dicta, os quais se imortalizaram em versos memoráveis, e o admirado saber dos verda-
deiros doutores.

Os cabedais da inteligência e da cultura de Dom Oscar pareciam com os rios caudalosos
que, não cabendo nos limites de suas barrancas, transbordavam. E a sua erudição era tamanha que,
se difundindo, imitava o Nilo que, com inundações, fertiliza.
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Ele foi o exemplo de que o bem, por natureza, comunicativo, não pára no princípio de que
recebeu o ser, mas com favorável eficácia se dilata e se deixa lograr de todos que se acham na esfera
da sua atividade.

Uma tocha não alumia só a quem a acende. O fogo não aquece só a quem o ateia. A fonte
não lava só o vale em que nasce. E a palavra não se faz ouvir só da pessoa que a pronuncia.

Os livros são tochas de verdade, grandes chamas do engenho, fontes de saber e substitutos
das palavras.

A vida de um escritor, que compõe livros úteis e necessários, érica, riquíssima, de obras
meritórias. Foi o que aconteceu com a vida de Dom Oscar, como escritor. Pois ele fez por merecer
aquele elogio de Gerson, grande teólogo francês e Chanceler da Universidade de Paris, a quem a
admiração de seus contemporâneos conferiu o título de Doctor christianissimus (1362-1428). Aquele
elogio que foi resumido nestes versos:

Praedicat, atque studet scriptor largitur et orat,
Affligitur, sal dat, fontem, lucemquefuturis.
Ecclesiam dirat, armat, custodit, honorat.

Sem subir a púlpitos, o escritor prega doutrinas interessantes e oportunas. Não com a
língua, mas com a escrita, faz mais duráveis suas boas palavras. E se elas não ecoam nem ressoam
no recinto de qualquer auditório, estendem-se por diversos lugares onde são lidas.

Ainda que aperte a mão quando escreve, o escritor, com largueza, faz benefícios a muita
gente. Até os mais ricos mendigam dele o que não sabem.

O escritor católico reza a Deus pedindo-Lhe que o alumie a fim de poder alumiar os
outros. Privando-se de muitos gostos e satisfações da vida, mortifica o corpo para alentar o espírito.
Poupa para estudos e meditações as horas tiradas ao sono. Com trabalho, dá finalmente alma ao que
redige. Distribui o sal da discrição. Abre a fonte dos mais puros ensinamentos. Comunica a luz da
verdade. E, com a qualidade, a firmeza, a perspicácia e a autoridade da sua doutrina, enriquece,
arma, guarda e honra a Igreja.

Por causa de tudo que acabo de escrever foram abertas para Dom Oscar as portas do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e
da Academia Mineira de Letras.

*

Em outro tipo de apostolado, Dom Oscar de Oliveira se destacou. Foi no apostolado dos
beis exemplos que eram mais eloqüentes do que as suas palavras verdadeiras.

Em uma de suas saborosas páginas, o clássico Padre Manuel Bernardes deixou escrito: Não
há modo de mandar mais forte e suave que o exemplo: persuade sem retórica, impele sem violência,
convence sem debate, todas as dúvidas desata, e corta caladamente todas as desculpas. Pelo contrá-
rio, fazer uma coisa e mandar ou aconselhar outra é querer endireitar a sombra da vara torcida.

Por mais abonada testemunha reputamos o exemplo que a doutrina.

Dificilmente se encontram bispos que, como ele, sabem cumprir aquelas promessas que, no
dia da Ordenação Episcopal, foram feitas com vontade deliberada de levá-las a sério, conforme pres-
creve a Igreja. A de pôr em prática a virtude da Prudência, auxiliar da Caridade e mãe da Fortaleza. A
de ensinar, mais pelos bons exemplos do que só pelas palavras. A de conservar as boas doutrinas
tradicionais. A de ser obediente do Papa, sem interpretar em interesse próprio ou de grupos os pronun-
ciamentos dele. A de não ser soberano e não se deixar dominar pela ira, não ter o maligno espírito de

perseguição nem dizer que é mau o que é bom, e que é bom o que é mau. A de encarar o episcopado
como trabalho pesado e não como distinção honorífica ou fonte de gostoso passa-tempo ou de esqui-
sita vaidade. A de nunca se interessar pelos negócios terrenos e pelos lucros desonestos, preocupado
com o interesse pessoal. A de sempre se mostrar afável, acessível e misericordioso para com todos. E
a de viver na humildade, cultivando esta virtude: Quanto magnus es, humilia te in omnibus.

INCANSÁVEL TRABALHADOR

Quanto mais dura, para Dom Oscar, foi a luta de cada dia, mais lindos foram os bons
êxitos de seus abençoados trabalhos na área material em que os obstáculos encontrados lhe pareci-
am quimeras.

Se todas as suas obras, grandes e impressionantes, agridem as vistas dos incrédulos é
porque saíram à altura das virtudes de seu incansável autor. Pois ninguém consegue fazer alguma
cousa que lhe seja superior às forças, visto que o modo de operar depende do modo de ser: Modus
operandi sequitur modus essendi.

Personagem central na história destes últimos setenta anos vividos pela diocese de
Mariana, Dom Oscar de Oliveira cuidou de formar o patrimônio material dela. Sua supervisão e
sua extraordinária capacidade de trabalho fizeram tal patrimônio crescer. Crescer muito. Permi-
to-me citar como exemplo desse crescimento, a aquisição, em tempo oportuno, de mais de cem
salas para consultórios médicos, gabinetes de odontólogos, escritórios de advocacia, sedes de
estudos e planejamento de economistas, de arquitetos etc., todas espalhadas pelas principais ruas
do Centro da cidade de Belo Horizonte. E lojas comerciais na Avenida Afonso Pena, incluindo as
situadas no bairro das Mangabeiras. E outras nas ruas Goitacases, Caetés, Bahia, São Paulo,
Sergipe Guajajaras, Aquiles Lobo e Rio de Janeiro. Mais ainda: um andar inteiro do edifício-
sede do antigo Banco da Lavoura, na Praça Sete, e outro andar inteiro da sede do Banco Nacio-
nal, fechado em 1996. Além disso tudo, mandou construir o edifício Amália Taboada, na Rua
Bahia, n. 504, com 12 andares. Hoje, o patrimônio da diocese de Mariana, em Belo Horizonte,
deve valer milhões de reais.

Dentre outras obras materiais está, em Mariana, o Hospital Monsenhor Horta para cuja
construção e para cujo equipamento ele deu a mais eficiente colaboração. E, em convênio com a
Prefeitura Municipal e com a COHAB, ele doou vasta área loteada para, nela, serem construídas
134 casas em Mariana, em nome da diocese de que havia sido insuperável bispo.

O passado lhe merecia culto especial. Se ele fosse mais ouvido ou se dependesse dele,
muitas imagens saídas das oficinas dos escultores coloniais e outras peças de grande valor não
teriam sido roubadas por ladrões sacrílegos, nem vendidas por párocos ignorantes ou inescrupulosos
velhacos como vigaristas. Estariam todas bem guardadas e defendidas no mencionado Museu de
Arte Sacra de Mariana.

Também, para ele, o verdadeiro patriotismo não está só no amor à terra em que nascemos,
está principalmente, no amor ao passado, conforme o pensamento de Fustel de Coulanges.

Como aqueles bispos antigos, ele foi, ao mesmo tempo pastor misticus et defensor urbis e
de seus monumentos históricos. Vale dizer: Foi bom pastor de almas em toda a diocese que ele
muito amou com amor de benevolência e com amor de beneficência, e defensor de Mariana que ele
protegeu dos assaltos ao tesouro de seu riquíssimo patrimônio histórico e artístico.

Creio que, em poucas palavras, Dom Oscar assim podia resumir a sua vida terrena, termi-
nada no dia 24 de fevereiro de 1997, com 85 anos de idade: Lego, scribo, oro etfacio quodpossum,
utinam bene - Leio, escrevo, oro e cuido de fazer bem o que é de minha obrigação fazer.
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Lendo, as suas leituras e os seus estudos forneceram excelente material para suas ótimas
escrituras. Escrevendo, opulentou a Literatura com os seus livros, os seus artigos, os seus poemas.
Orando, as suas orações fortificaram o seu espírito e fertilizaram a sua inteligência. Por isso é que
ele as antepunha a qualquer outra atividade: Nihil praecibus preponatur E, com a graça de Deus,
fazendo bem o que lhe competia fazer, estava sempre a serviço da salvação das almas e a serviço da
Igreja e da Pátria.

Leitor insaciável, nos autores das melhores obras cientificas, filosóficas e literárias, pro-
curava o que, nelas, havia de mais substancial e mais importante. E, diante do pensamento pagão da
Antigüidade Clássica, seguia a linha de Lactâncio, de Hilário de Poitiers e de Santo Agostinho,
descobrindo, nele, durante boas e proveitosas leituras, muita coincidência com a Verdade revelada.
Lia tanto que parecia lhe não restar tempo para escrever. E escrevia tanto que parecia lhe não restar
tempo para ler. A sua pessoa se ajustava o que Hincmaro de Reims afirmou a respeito de Santo
Agostinho: Tam multa legit, ut aliquid ei scribere vacasse miremur; tam multa scripsit, ut vix
cuidquam legere potuisset.

Também ele pensava como o Papa Inocêncio III: No sacerdote a ciência é tão necessária
quanto a virtude. E concordava com Lactâncio que, no século III de nossa Era Cristã, afirmava:
Non potest, nec Religio a Sapientia separari, nec Sapientia a Religione secerni. Isto é: Não pode a
Religião ficar separada da Ciência, nem a Ciência pode viver divorciada da Religião.

Esta verdade quer dizer: Separada da Religião, a Ciência não passa de aptidão para fazer
o mal. Foi Platão quem nos deu esta lição: A ignorância não é o pior inimigo a temer, visto que
muita Ciência, sem Religião, é mais perigosa.

Muita gente imaginava que Deus fazia resplandecer a sua glória sobre a fronte de Dom
Oscar quando redigia tantas e tão belas páginas de densa impregnação teológica: Super faciem
scribae imponet Dominus honorem suum.

Dizer que o sol resplandece nas alturas não é lisonjear o astro-rei.
Dizer que Dom Oscar brilhou pela inteligência e pela cultura, pelo saber e pelo seu talento

de apreciado escritor, pela multidão de outras virtudes e por sua incontestável capacidade de traba-
lho lhe não é exagerar os méritos.

O que acabo de escrever a respeito de Sua Excelência Reverendíssima é pura verdade,
eqüidistante do extremo de dizer mais e do extremo de dizer menos.

*

Não dei o testemunho da minha amizade. Dei, sim, o testemunho da Verdade - Testimonium
veritatis, non amicitiae dedi.

O típico da amizade está em ver no amigo o que muita gente boa não consegue ver.
Encerro este longo estudo sobre Dom Oscar de Oliveira com aqueles três versos que Virgílio

escreveu na Eneida:

Infreta dum fluvii current, dum montibus umbrae
Lustra bunt convexa, polus dum sidera pascet:
Semper honos, nomen que tuum laudes que manebunt.

Enquanto os rios correrem para os mares, enquanto as sombras escurecerem as convexidades
dos montes, enquanto no céu houver estrelas, sempre haverão de permanecer a sua honra, o seu
nome, e os louvores que lhe são devidos.

EPÍLOGO

Chegando ao fim deste livro, penso que ao prezado leitor devo uma explicação, se é que
conseguiu ler todos os capítulos que o compõem.

Com certeza, lhe não passou despercebido que se contam por centenas as citações de belos
e oportunos pensamentos de muitos autores de obras imortais que honram a Literatura Universal e
a História da Civilização. E, também, a Sociologia, a Filosofia, a Teologia e outras Ciências.

Quem escreve é louvado por alguns e censurado por outros. Está sempre em julgamento. É
o que acontece comigo.

No fim do século XVI, o poeta neolatino John Owen (Johannes Auduenus), natural do
País de Galies e conhecido, por causa de seus epigramas, como o Marcial da Inglaterra, afirmou a
verdade que revelei no parágrafo anterior:

Qui scribit, laudatur ab his, culpatur ab his,
Semper enim sub te judice Lector erit.

Tenho para mim que estou livre assim dos louvores como das censuras porque me não
considero escritor. E me sinto longe, muito longe de ser tido e havido como tal. Eis o que sincera-
mente posso e devo dizer, pois detesto a falsa modéstia, que é a mais gozada caricatura do orgulho
e a mais divertida máscara da vaidade.

O que acontece comigo é gostar de transmitir aos outros o pequeno fruto de constantes
meditações e o que aprendi em diversas leituras e proveitosos estudos.

Há mais de setenta anos venho considerando perdido o dia em que, mergulhado na minha
biblioteca, não consagro, no mínimo, quatro horas para o agradável convívio com grandes mestres
e pensadores antigos e contemporâneos.

Desde 1925, quando, no velho e famoso Seminário de Mariana, eu já estava adiantado no
Curso das Humanidades e me preparava para fazer o Curso da Filosofia, comecei a ter o bom gosto de
anotar tudo que me parecia melhor e mais me impressionava nos livros sobre os quais me debruçava.

Experimentava especial alegria em fazer participantes de meus adquiridos conhecimen-
tos, todos que, com extremada delicadeza, me manifestavam a concordância e a simpatia com o que
vinha escrevendo nos artigos publicados por austeros e bons jornais mineiros como o Estado de
Minas, de Belo Horizonte, O Arquidiocesano, de Mariana, o Jornal do Povo, de Ponte Nova, e o
Diário do Comércio, de São João dei-Rei.

Sempre entendi que não devia guardar só para mim uma experiência pessoal que a outros
poderia interessar. Embora soubesse (como ainda sei) que sempre se ajustam as perspectivas do
autor às do leitor.

Cuidei de não faltar à verdade. Pois quem a conhece não tem o direito de a disfarçar porque
seria uma traição. Não é falando ou espalhando mentiras que os homens se poderão entender.
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Promovida pelo Rei Dano, ficou conhecida aquela polêmica sobre que cousa era de maior
poder neste mundo. Depois de haver ponderado o poder do rei, do vinho e da mulher, concluiu
Zorobadal, com fortes razões, que era maior o poder da verdade. Esta a razão por que o rei o subiu
na estima e nos privilégios.

Se descobria nos livros idéias e verdades construtivas, eu pensava que não devia guardá-
Ias só para mim, nem fazer delas segredo. Julgava, como aindajulgo, ser minha obrigação passá-las
ao conhecimento de outras pessoas, numa linguagem simples, num estilo transparente, sem a su-
perstição do purismo.

*

Em apoio do que digo ou para abonar o que venho afirmando é que faço muitas citações,
sem que me seja difícil fazê-las como as venho fazendo: no momento exato, no lugar certo.

Citar não é defeito de quem escreve. Até os verdadeiros e grandes escritores, na bem suada
construção de seus bons livros ou ensaios, experimentam notável prazer em citar os profundos
pensamentos ou a boa doutrina dos mestres mais autorizados do que eles.

Em sua Casa Grande & Senzala, Gilberto Freire citou centenas de historiadores e sociólo-
gos. Para escrever a biografia de Antônio Perez, o sábio Gregorio Marafion colheu abundante mate-
rial em 315 obras impressas e em 186 documentos manuscritos, e nos dois volumes publicados fez
mais de 500 citações. Contam-se por milhares as que foram feitas pelos famosos Padres Antônio
Vieira e Manuel Bernardes nos Sermões e na Nova Floresta. Na Civitas Dei, Santo Agostinho fez
mais de 400. Em seus Ensaios, Montaigne fez mais de mil, e em cada uma das encíclicas papais,
publicadas nestes últimos cem anos, citados aparecem os Livros Sagrados e muitos autores eclesi-
ásticos e leigos.

Na Epístola 65, Sêneca disse que, ainda que as máximas e sentenças se achem envelhecidas
nos arquivos do pensamento antigo, sempre é louvável que sejam tiradas das suas gavetas para a
praça pública a fim de que novos leitores as conheçam:

Etiam si omnia a veteribus intenta sunt, hoc semper erit novum, usus et inventorum ab
aliis scientia, et dispositio.

Lipsio (Justus Lipsius), sábio filólogo e historiador holandês (1547-1606), autor de muitas
obras importantes como Politicorum Libri (4 volumes) Monita et exempla politica (2 volumes) glo
riava-se de que eráe1e Opera omnia, que havia escrito mesmo não tendo elas saído de sua pena bem
aparada: Omnia nostra et nihil. O cartaginês Tertuliano (T Septimius Florens Tertulianus, 160-245)
jactava-se de fazer uma cousa velha virar cousa nova: Novam aggredimur ex veteri. E Orígenes, de
Alexandria, primeiro doutor da Igreja (185-253), na sua homilia sobre Jeremias, confessa que, antes
dele, homens mais cultos haviam abordado os mesmos assuntos, objetos de suas considerações, e que,
assim nas suas palavras como nos seus escritos, a única novidade estava na ordem com que os dispu-
nha e os apresentava ao exame e à reflexão dos seus ouvintes ou dos seus leitores:

Hoc autem me alii exposuerunt, et quia non improbo interpretationem eorum consentiens
eamdemprofero, non quasi ipse reperiam, se reperta iam repetens utmihiparetur vobisque
conducat, si tamen quae dicenda sunt, intentus animus excipit.

O mencionado Sêneca afirmou que nunca se diz muito sobre o que nunca se aprendeu
bastante: Nunquam nimis dicitu, quod nunquam satis discitur

Com esquisito artifício, voando pelos campos e pelos jardim, a abelha tira das flores o
néctar com que forma seu doce favo, encanto para os olhos e regalo do paladar. Assim procederam
e procedem muitos escritores que, para a composição dos seus livros, colhem as flores da Retórica,
as folhas da Eloqüência e os frutos da Lógica e até mesmo as raízes da História, encontrados nas
obras que os antigos deixaram para deslumbramento e meditação dos pósteros.

O famoso poeta Lucrécio (T Lucretius Carus, 94-50 a.C.) confessa que tudo que escreveu,
à imitação da abelha, o tirara dos livros:

Floriferis ut apes in saltibus omnia libant
Omnia nos itidein depascimur aurea dicta.

De quantos louvados escritores sabemos que fizeram deliciosas e apreciadas obras, ba-
seados em vários documentos, compilando trechos e mais trechos, páginas e mais páginas de dife-
rentes autores. Nos seus trabalhos, elaborados com arte, eles também imitaram a abelha. Vem a
propósito aqueles versos de Ovídio (P. Ovidius Naso) em um dos seus Epigramas:

Instar apis debet variis excerpere libris
Melfluo ut manet dulcis ah ore licor

De outros, temos agradável impressão de que, buscando diversas flores e diferentes frutos,
espalhados por vários livros, os ajuntaram de maneira tão agradável que, nos seus trabalhos, não
aparece cousa alguma nova, se olha a matéria, e nada velho, se atende ao artifício. Na Epístola 25
de seu livro 9, Cassiodoro (Aurelius, 480-575) fez referência a esse tipo de pesquisa deveras inte-
ressante:

Coligens in unam coronam germen floridum, quos per librorum campos passim fuerat,
ante dispersum.

Se não merece louvor aquele que compõe a sua obra, citando trabalhos de outros, não há
autor que mereça ser louvado.

Ao rosto de Lucius Afranius foi atirado que tudo o que escrevia era cópia de Menandro.
Ele respondeu que não só de Menandro, mas de muitos outros, que o serviram para o seu intento e
que disto estava tão satisfeito, que tinha para si que nunca fizera cousa melhor:

Fateor sumpsisse se non Menandro modo,
Sed ut quis que habet quod convenit mnihi,
Quod me non posse meliusfacere, credi.

E

Há duas espécies de leitores: os benévolos e os malévolos.
Aos benévolos peço perdão para o que em mim acharam digno de ser perdoado. E silêncio

para o que lhes pareceu digno de louvores, porque me darei por louvado se lhes não fui enfadonho.
E, se lhes não agradei pelo estilo, espero que me desculpem por bem-intencionado.

Quanto aos outros, apraz-me repetir-lhes aquelas palavras que São Jerônimo (Hieronymus,
.331-420) escreveu em uma de suas cartas a Nepociano (Flavius Popilius Nepotianus, sobrinho de
Imperador Constantino): Ninguém por bem que escreva, se livra da censura.
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Como a censura, a crítica é nobre ofício que alguns exercem sem a mínima autoridade.
Crítica é palavra grega. Vem do verbo crino, que significa julgar. Na realidade, crítica é a

faculdade de julgar alguma cousa, principalmente os livros, ensaios, estudos, poemas e outros es-
critos.

Narcisos de si mesmos, certos críticos julgam feias quaisquer obras alheias. Formulam
juízos definitivos sobre assuntos não estudados e lavram sentenças definitivas, sem reflexão e sem
exame.

El Greco (Domenico Theotocopuli), Rembrandt, Frans Hais, Velasquez e muitos outros
famosos pintores contam menos admiradores que o cubista Pablo Picasso.

Até hoje se encontram pessoas ilustradas que não apreciam Giotto (1266-1334), embora
ele tenha sido o grande artista que fez reviver a pintura já extinta. O poeta Angelo Poliziano (1454-
1494) fez o elogio dele nestas poucas palavras que Lourenço de Médicis, o Magnífico, mandou
esculpir na base de seu busto colocado sobre o túmulo que lá está numa das igrejas de Roma:

Hic ego sum per quem pictura extincta revixit.

Para muita gente, Aristóteles, Platão e Dante valem menos que Sartre, Lênin e Bocage. E,
para milhares de fanáticos, John Lenon vale mais que Beethoven, J.S. Bach e Mozart; vale mais
que Rimsky-Korsakoff, Tschaikovsky, Stravinsky; vale mais que Haydn, Handel, Chopin e Brahms.

Da mesma flor a abelha tira o suave. E a vespa, o amargoso. Isto não depende da flor.
Permito-me inserir nesta página as interessantes palavras de Menéndez y Pelayo;

No hay nadie que tenga razones suficientes, sea quien sea, para tratar la obra de otra con
dureza, sea quien sea también ei que va a ser juzgado.
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Pág. p Linha	 Onde se 16	 1	 Leia-se

(1959e 1971)

atual ex opere operato

procurando livro

se destacara...

Digna de se lembrada...
non protest

Vincere scis. Annibal

macado das açOes.,.
Sc os entendes...

que sofrem fatura
negada.

Como dobras...

da nova Brasilia

alma de que servem...
cruedelissimo detrator...

ou tarda on nunca...

equivocos idesculpáveis
quisquani coenel.

antes de ele Juscelino
nascer, estava

proxirnus hornini...

no men coraçâo.

tornarnota.
independéncia da caraer

näo esta ao alcance...

a ciência sempre foram...

As sagradas Es&ituras...

se expOe-se ao me],
deSpintiu Sancto...

hens exemplos

era dde

(1959a 1971)

atua ex opere
procurandoo livro

se destacaram...

Digna de 5cr lembrada

non potest.

Vincere scis, Annibal
macaco das açôes alheias

Sc os fläO entendes

que sofrem fartura
legada.

como dobra
da nova Basilica

alma que serve
...crudelissimo detrator...

on tarde on nunca...

cquivocos indesculpáveis
quisquam coenet.

antes de Juscelino nascer,
dc estava

proximus hominis...
no seu coração.

tomar nota.

independência de caráter

näo está ao alcance...

as ciências sempre foram
A Sagrada Escritura diz...

Sc expOe an mal,

de Spirito Sancto...
bons exemplos

... eramdele


