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APR ESENTAÇAO

Existe um pensamento pol(tico latino-americano? Pa(ses como o
Brasil, a Argentina, a Venezuela e o Peru, para citar apenas esses exem-
plos, têm sido capazes de, ao longo da história, produzirem teorias e
doutrinas relacionadas às peculiaridades e aos interesses nacionais, ou
conduzem-se segundo formulações que, por refletirem metodologias e
pontos de vista originados de outras culturas, padecem de deformações
etnocêntricas? Questões como essas preocupam numerosos cientistas
pol (ticos brasileiros, neste momento de redemocratização do Pa (s.

Proposições parlamentares, pareceres, pronunciamentos, entrevis-
tas e informações publicadas na Imprensa representam fontes valios(s-
simas para os que pretendem, a partir de dados concretos, apreender a
nossa realidade pol (tica.

Enfeixando os discursos pronunciados pelo Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Genésio Bernar-
dino de Souza, durante a 1~ e 2~ Sessões Legislativas da 109 Legisla-
tura, a presente coletânea, organizada e publicada por iniciativa dos Di-
retores da Secretaria do Legislativo, tem o objetivo de colocar à dispo-
sição de autoridades, de estudiosos e do público um material de grande
utilidade para os seus estudos e reflexões sobre a práxis pol(tica mi-
neira e brasileira.

Floriano de Lima Nascimento
Assessor-Chefe da Assessoria Técnico-Consultiva da

Assembléia Legislativa durante a ]tJ e 2f! .Sessões Legislativas da 1(J! Legislatura
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19 DE FEVEREIRO DE 1983.

DISCURSO DE POSSE NA PREsm£NcIA DA
ASSEMBL~IA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS.

Meus senhores, elevado à Presidência da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, por escolha dos nobres pares, assumimos o car-
go honrado, porém consciente das graves responsabilidades que nos
aguardam.

Manifestamos, nesta oportunidade, o mais sincero agradecimento
a todos que, com o seu sufrágio, distinguiram, entr~ tantos nomes
igualmente merecedores de consideração, o deste Deputado.

A caminhada lenta, porém inexorável, da História confronta pre-
sentemente os homens públicos deste Pa fs com os desafios dos novos
tempos.

Nunca, como agora, tanto se pronunciou a palavra "crise". Crise
econômica; crise social; crise pol ftica; crise religiosa; crise de valores,
e assim por diante. Mas entendemos que só aos desavisados se pode
afigurar que tal problemática é apanágio da hora presente.

Os desafios acompanham os homens desde os primórdios de
sua origem. As sociedades pré-históricas se viram sacudidas por confli-
tos de toda espécie; a aurora da vida civilizada registra, do mesmo mo-
do, os traumas produzidos por convulsões periódicas; a etapa que cos-
tumamos usualmente identificar com a trajetória da civilização do Oci-
dente - a partir do desabrochar da cultura greco-romana - foi também
abalada por profundas conflagrações, e isso só veio a confirmar-se nos

11



séculos seguintes, com a transição para a Idade Média, desta para o Re-
nascimento, daí para a Era Moderna, cuja ruptura se prolonga até hoje.

Nem é preciso relembrar - ainda mais perante uma platéia consti-
tu ída, em sua maior parte, por representantes do povo - as enormes
pelejas que se desenrolam no mundo em que estamos vivendo, marcado
por uma desorganização econômica que só encontra precedente na
Grande Depressão de 1929, ponto inicial de um dos mais tenebrosos
desastres sócio-pol(tico-econômicos de que se tem notfcia. Menos ne-
cessário é dizer, ainda, que o Brasil tem, nesta hora, agravados os seus
problemas econômicos, com as naturais repercussões no contexto social
por esse estado de insegurança generalizada.

Não podemos, a propósito, deixar de aqui referir duas passagens:
inicialmente o conceito lapidar com que o Governador eleito, Tancredo
Neves, se saiu, quando indagado sobre como via esse quadro de dificul-
dades: "A ex istência dos estadistas, disse ele, se justifica exatamente
para resolver esses problemas." Em segundo lugar, lembramos o trecho
de um discurso por nós proferido em 1979, na ocasião em que esta As-
sembléia Legislativa deu ao seu plenário a denominação de "Plenário
Juscelino Kubitschek de Oliveira": "0 mineiro é Within, ser interior
que cava as grupiaras em seu próprio espírito, afunda galerias, visita-as
na eterna noite subterrânea, em busca do ouro e das pedras ra'ras. Ele
não encontra o absoluto na amplidão, mas nas miudezas da vida. Para
ele, a natureza é o mistério revelado na observação. Não se perde entre
as constelações; não indaga se Deus existe entre as galáxias imensas, as
manchas negras, os sóis inquietos do universo. Para ele todo o mistério
está na gema escondida entre os seixos escuros e vulgares da cata, no
ouro entre saibro. O mineiro - perdoem-me dizê-lo, em seu benefício,
é ser arrogante de sua sabedoria, que lhe basta para conduzi-lo ao des-
tino. "

Meus senhores, o Poder Legislativo, foro de debates dos problemas
que angustiam a Nação, caixa de ressonância dos anseios populares, re-
sulta de uma construção histórica que passa, entre outros, por pensado-
res do porte de Aristóteles, Rousseau e Montesquieu, fautores de um
ideário que vem, através dos séculos, alicerçando a luta pelo ideal da
democracia.

Constitui tarefa histórica dos homens públicos contemporâneos,
refletindo as expectativas do povo que representam, retomar as idéias
que lhes foram legadas pelas melhor.es tradições pol íticas do Ocidente e
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colocá-Ias em prática na soluç~o dos problemas 'da hora presente.

o ajustamento do Poder Legislativo ao seu verdadeiro papel é uma
necessidade imperiosa. Neste sentido, queremos conclamar os nobres
Deputados com assento nesta Assembléia para o esforço comum da
ação firme e intimorata na luta pelas metas e objetivos que a todos nos
inspiram, na vocação que perfilhamos.

As eleições de 15 de novembro último trouxeram um sopro vivifi-
cador para a democracia brasileira, da í decorrendo uma inegável revita-
lização da atividade pol ítica.

Estamos, pois, conscientes do contexto em que iremos atuar.

Ao encerrar este pronunciamento, reafirmamos diante de nossos
pares, menos pela formalidade que a ocasião exige do que para assinalar
a grandeza de um momento único, as crenças e compromissos que con-
figuram o nosso ideal comum. A reordenação jurídica do País, cujo na-
tural desaguadouro será a Assembléia Nacional Constituinte; a valori-
zação e o engrandecimento do Poder Legislativo, no quadro dos três
Poderes; a luta pela plena reconquista das prerrogativas parlamentares
integram, junto com outras bandeiras, a tarefa a que nos dedicaremos
doravante.

Em assim terminando, meus senhores, gostaria de referir que
aprendi, de certa feita, com um escritor patrício nosso, a quem devemos
muito no campo das nossas ciências pol íticas, que "os anos passam e a
eternidade chega". Mas aprendi também com outro escritor que, "en-
quanto os anos passam e a eternidade chega, os homens de responsabili-
dade neste País n~o permanecem inertes ou inermes", como nos dizeres
de desnivelados pensadores outros. Basta, para provar isto, o nosso
exemplo, basta o exemplo deste Parlamento mineiro, bastam os exem-
plos dos mais Iídimos e autênticos representantes do povo mineiro com
assento nesta Casa.

Hoje, instalando a 10? Legislatura deste Parlamento mineiro, acha-
mo-nos impregnados dos mais puros sentimentos da Inconfidência Mi-
neira, e o nosso compromisso sagrado é com os princípios básicbs da
democracia, porque só através dela veremos raiar a luz excelsa da eterna
liberdade.

Muito obrigado.
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19 DE MARÇO DE 1983.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO SO-
LENE DE INSf ALAÇÃO DA 1~ SESSÃO LE-
GISLATIVA ORDINÁRIA DA lO! LEGISLA-
TURA.

"Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos:'

Srs. Deputados, aqui estamos para dar in icio à primeira reuni~o or-
dinária da 1O~ Legislatura. Ao invocar a proteção de Deus, queremos,
muito mais que simplesmente nos ater a um dispositivo constante do
Regimento Interno da .Assembléia Legislativa, reencontrar o profundo
significado de uma oração singela e encorajadora.

Nenhum homem público deveria, ao longo de sua dura jornada,
abrir mão do contato com a transcendente inspiração a que somos guin-
dados quando, com o coração entreaberto e a inteligência pronta, supli-
camos humildemente a bênção divina. E tradição das mais caras à civi-
lização ocidental e cristã, cujos valores constituem a base de nosso códi-
go moral. Mesmo porque, como dizia Rui, não se pode entender "que o
poder seja cobiçável, senão como instrumento da prática do bem".

Que recaia, igualmente, sobre todos os parlamentares que hoje
inauguram, no Congressà Nacional e nas Assembléias Legislativas esta-
duais, uma nova etapa na vida pol ftica nacional, a graça de um superior
discernimento, para que dêem, ao Brasil, neste momento grave de sua
História, a contribuição que se espera dos verdadeiros homens de Es-
tado.

o Parlamento é, sem sombra de dúvida, a expres~o máxima da
soberania da Nação. Esta idéia se torna mesmo mais atual, à medida que

15



sua feição tradicional sofra diretamente as pressões de uma sociedade in-
dustrial altamente complexa, em que o amadurecimento da consciên-
cia social se traduz em demandas pol íticas diversificadas e urgentes.

Os anseios de justiça, ligados à distribuição mais equitativa da ren-
da, à promoção do ser humano e à eliminação das desigualdades sociais,
dando a todos as mesmas oportunidades; as exigências de participação
pol (tica - direito inderrogável do povo - através da qual os cidadãos
interferem diretamente nos rumos da vida pública, escolhendo os seus
governantes; as amplas questões referentes à educação, saúde e habita-
ção; os problemas ecológicos; os di""!itos das minorias e as lutas traba-
lhistas, toda essa problemática, que os governos não podem deixar de
realçar em sua planificação, constitui hoje campo de atuação do Legis-
lativo.

Que postura devem assumir os legisladores nesse quadro? Cremos
que outra não é senão a de acelerar o esforço que vem, nos últimos
anos, marcando a sua atuação, no sentido de fazer frente ao fenômeno
contemporâneo de crescimento do Executivo, buscando - se não deter
essa marcha, que é imposição histórica - pelo menos, contrabalançar a
perda de substância decorrente das modificações no focus do poder.
Isso pode e deve ser feito, pela busca da renovação, através de profunda
e extensa atualização, que inclui, a par de novos enfoques da realidade,
a adoção de medidas disciplinadoras do trabalho legislativo.

A essa tarefa devemos nos entregar, com prudência, mas intimora-
tos. Devemos buscar no passado do povo mineiro os ensinamentos para
as lutas do presente.

O solo das Gerais tem sido, desde longa data, propício à germina-
ção de idéias e ações positivas em benetrcio da nacionalidade. Desde os
"parlamentos do povo da Capitania", juntos que são, talvez, a mais an-
tiga forma de representação, superior à estritamente municipal, existen-
te na América, passando pelas instituições políticas da Província, cujos
corpos consultivos e deliberativos "formavam projetos peculiares e aco-
modados às suas localidades e urgências", incluindo a Assembléia Pro-
vincial mineira, para desaguar, finalmente, no Congresso Constituinte,
que foi a primeira forma republicana do que viria a ser, mais tarde, o
Congresso Legislativo, transformado na Assembléia mineira e, finalmen-
te, na atual Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - desde
esse remoto pedodo da História, nosso Estado tem tido presença mar-
cante na luta pela idéia democrática.
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Os antigos legisladores ofereceram, incessantemente, o contributo
de insofrido labor à sociedade que, no Século XVIII, aqui ergueu uma
civilização complexa e original, sintonizada com os ideais pol (ticos que
caracterizavam os mais avançados meios intelectuais da Europa, à socie-
dade que, no Século X IX, inaugurou, em nossa terra, a aurora da era
industrial. Um pouco mais tarde, na primeira metade do Século XX,
disseram presente ao chamado do tempo, na consolidaça'o da economia
e na modernização pol (tico-institucional, cujo marco é a Revolução de
30, que encontra, na famosa Aliança Liberal, a sua causa determinante.
Nos dias atuais, os Deputados com assento na Assembléia Legislativa
de Minas, voltados para as lições do passado, mas comprometidos com
a realidade do presente, debruçam-se sobre os seus sagrados deveres de
representantes do povo, buscando corresponder à confiança de que são
depositários.

Já dissemos, e agora repetimos, que constitui tarefa histórica dos
homens públicos de hoje retomar as idéias que lhes foram legadas pelas
melhores tradições pol íticas do Ocidente e colocá-Ias em prática na so-
lução dos grandes problemas da vida pública.

O ajustamento do Poder Legislativo ao seu verdadeiro papel é uma
necessidade imperiosa. A valorização e o engrandecimento da institui-
ção representam um ajustamento legítimo dentro do quadro de regene-
ração pol ítica de que as eleições de 15 de novembro são um dos gran-
des marcos. A reordenaçâb jurídica do País, a luta pela reconquista das
prerrogativas parlamentares," a elaboração de uma constitu ição que re-
flita as aspirações do corpo social, a consolidação, enfim, da democra-
cia, são os temas pa"raos quais devemos todos nos voltar, para não trair-
mos as crenças e compromissos que configuram o nosso ideal comum.

Esta, a nossa tarefa.

Rendemos, neste momento, nossa mais sincera homenagem aos
Poderes Executivo e Judiciário, na certeza de que, juntamente com o
Poder Legislativo, de maneira harmônica e independente, estão aptos
a ajudar decisivamente no aperfeiçoamento da nossa vida democrática.

Como Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, tudo
faremos para corresponder à grandeza da missão que nos foi confiada.

Srs. Deputados. Instalada, portanto, a 1~ Sessão Legislativa Ordi-
nária da 10~ Legislatura da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais, historicamente, isto nos prova que a poJ(tica ad.m~nistra~iva bra-
sileira atingiu, neste instante, o seu patamar de translçao social ne~te
Pa (s. E a partir de Minas, centro nervoso, por certo, d~ conve~gênclas
de todos os acontecimentos nacionais, faremos, daquI por diante,. a
grande reciclagem desta transição para o grande advento da nova socie-
dade brasileira.

Creio, meus senhores, que é chegada, e chegou de fato, a grande
hora do Parlamento.

Muito obrigado.
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8 DE MARÇO DE 1983.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES-
PECIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA IN-
TERNACIONAL DA MULHER.

Estamos chegando ao fim desta solenidade, destinada a dar condig-
na e meritória comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Antes de
encerrá-Ia, porém, desejamos manifestar nosso orgulho por nos congre-
garmos, pela primeira vez, nesta Assembléia, com a finalidade de home-
nagear a mulher.

Na sociedade mineira, de ra(zes patriarcais evidentes, tal fato pode
ser considerado um sinal dos tempos, um sintoma da crescente conquis-
ta feminina no que tange ao reconhecimento de sua dignidade, sua hon-
ra, sua capacidade, seus direitos, sua justiça e outras tantas vitórias, nu-
ma longa e árdua batalha que se insere na luta global do ser humano por
uma sociedade mais justa.

Chegamos ao tempo de mudanças apregoado por Huberman, em
nossos dias, e por Heráclito, há mais de 2 mil anos. O mundo se trans-
formando, em acelerada evolução, e com ele os papéis do homem e da
mulher. Não há mais lugar, hoje, para a discriminação de sexos; é inad-
miss{vel considerar determinado sexo dentro da comunidade, mas to-
da a comunidade em face de si mesma.

A História nos mostra que até o Século XX não se tinha levado em
conta a importância da mulher, apenas merecendo registro uma peque-
na plêiade delas, que, excepcionalmente, conseguiram realizar-se no ex-
clusivo mundo dos homens. A era tecnológica coincidiu com a era da
participaçéT'o da mulher na sociedade contemporânea, disputando sua
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posiça'o ao lado do homem, não pela vaidade de competir ou laurear-se,
antes pelo reconhecimento de seu inestimável potencial de contribui-
ção. Talo sentimento presente em Indira Gandhi, Golda Meir, Sirimaco
Badaranaika, à frente do Governo de seus países. De Margaret Thatcher,
a primeira mulher eleita para Premier, sob o teto de Westminster. De
Simone Weil, a mais popular figura pol ítica da França. Ou de Valentina
Tereshkova, ao invadir o espaço sideral.

No âmbito' brasileiro, só se começou a falar no curioso tema da
emancipação da mulher após a I Guerra Mundial. Em 1932 foi que se
permitiu o voto feminino. Não men~~ desafiante e corajosa foi a postu-
ra da mulher brasileira, assumindo, com galhardia, todos os papéis per-
tinentes a seu momento cultural e histórico. Antes enclausurada em seu
acanhado mundo de afazeres domésticos, decantada rainha do lar, sem
amparo, assistência legal e até mesmo instrução, com o sublime e quase
único mister de procriar, a duras penas ampliou seus espaços, integran-
do-se, com sucesso, a todos os segmentos de atividade.

E assistimos, perplexos às vezes, mas sempre com profunda alegria
e secreto orgulho, a uma Rachei de Queiroz transpor as muralhas da
Academia Brasileira de Letras, eleita para a glória da imortalidade. A
uma Esther Figueiredo Ferraz, alçada ao mais elevado posto do Ministé-
rio da Educaçá'o. A mulher presente nos tribunais. oferecendo contribuo
to tão alto quanto o dos homens. Ilustres secretárias de Estado, sena-
doras, deputadas, vereadoras, desembargadoras, ju ízas, médicas, pro-
fessoras, engenheiras, pesquisadoras, cientistas, artistas, tratoristas,
motoristas de táxi, domésticas e outras mais, todas dignas de nosso res-
peito e justa admiração. A mulher brasileira votando, decidindo, admi-
nistrando, reivindicando, assistindo, descontando para o imposto de
renda, galgando todos os degraus da hierarquia de trabalho. A mulher
brasileira presente e atuante em todos os setores, já se fazendo sentir,
concretamente,' os frutos dessa colaboração singular~

Antigos preconceitos foram superados; entretanto, apesar da nova
dimensão da mulher, muito há que ser feito para que ela possa desempe-
nhar a totalidade de seu papel. No campo econômico, por exemplo, em-
bora sua participação na força de trabalho seja considerável e a despeito
de a legislação trabalhista brasileira ter-lhe garantido direitos similares
aos do homem, antes que Inglaterra e Estados Unidos o fizessem, ainda

vemos, em determmadas seções da vida nacional, certa restrição à posi-
ção da mulher ou, em outras, indesejável comportamento tutelar ..
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No plano pol ítico, não obstante a mulher represente 50% do elei-
torado brasileiro, por falta de motivação ou conscientização, ainda se
faz reduzida a atuação da mulher. Eis que, na atual Legislatura, temos
a honra de contar, nesta Casa, com única representante feminina, a emi-
nente colega Vera Coutinho.

Na esfera social, indiscutivelmente, a mulher tem freqüentes vezes
superado o homem. Essencialmente sensível e solidária, seu papel tem
sido extraordinário, à frente do lar, das escolas, das instituiç~e:i '1acio-
nais de assistência social.

Com o espírito aberto e democrático que nos conduziu e nos faz
permanecer, nesta Casa, fiéis ao compromisso de zelar pelo supremo
valor da pessoa humana, ao render nosso preito à mulher, asseguramos-
lhe nossa posição a seu lado, integrados no grave mister de garantir-lhe
a plenitude de suas realizaçc5es, sem discriminaç6'es de qualquer natu-
reza.

Esta reunião marcará, dentro da vida deste Legislativo, um de seus
momentos mais expressivos.

Nunca será demais afirmar que a mulher não no seu complexo in-
traduzível, mas nas peças fundamentais que constituem os seus caracte-
res, pode ser uma nova ordem cósmica a suplantar a própria hierarquia
da natureza, porque a mulher do passado, a mulher de hoje e a mulher
do futuro não se limitarão no tempo e no espaço, porque suas memórias
desafiarão os milênios, sulcando eternamente as areias movediças da
nossa História. A nossa História está escrita em cap (tulos que se repe-
tem, e a mulher está ajudando a escrever esta História e a construir a
nossa Nação. A mulher está ajudando a construir o maior edifício da
nossa nacionalidade, que é sem dúvida o grande edifício do Direito, da
Justiça, da Democracia e da luz excelsa da nossa própria liberdade.

Muito obrigado.
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12 DE MAIO DE 1983.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES-
PECIAL COMEMORATIVA DO CENTENÁ.
RIO DE NASCIMf2\ITO DO EX-PRESIDENTE
GETúLIO VARGAS.

A Presidência, ao encerrar a presente reunião, associa-se às home-
nagens que, na'o apenas nesta Assembléia Legislativa, como em todo o
Brasil, têm sido prestadas à memória do grande Presidente Getúlio Var-
gas, ao ensejo do centenário de seu nascimento.

Decorridas quase três décadas do fatfdico desaparecimento desse
notável brasileiro, seu nome permanece como um s(mbolo vivo da na-
cionalidade, avultando, no panorama de nossa História, com a gigan-
tesca dimensão que só os homens de gênio logram obter. Tudo o que
aqui se disse, hoje, sobre ele, está a comprovar essa assertiva. Cada tre-
cho da biografia de Vargas suscita em nossos esp(ritos uma torrente
incontida de profunda emoção.

Em circunstância como a presente, somos, ainda uma vez, condu-
zidos a refletir sobre as relações dos homens com a História e, muito
mais que isso, sobre o sentido que disso se pode extrair.

Ao relancear os olhos pelo longo perfodo em que Vargas condu-
ziu os destinos da vida nacional, de pronto nos impressiona o extenso
número de iniciativas tomadas em todos os setores da administração,
atos que, a par de corresponderem a exigências do contexto histórico
enta'o vivido, tiveram o condão de modificar profundamente as estru-
turas sociais, pol (ticas e econômicas do Pa (s.

o Brasil, como não poderia deixar de ser, sofreu o impacto direto
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das transformações ocorridas neste século, em todo o mundo ociden-
tal.

A ascensão de Vargas está ligada, inegavelmente, à crise provoca-
da pela Grande Depressão. O liberalismo econômico exacerbado, sem
amparo aos aspectos sociais, culminou em uma crise de superprodu-
<;".ãoe especulação desenfreada. Isto levou à desagregação, quase à fa-
lência das economias dos países do Ocidente. Por serem economias in-
terligadas e interdependentes, a crise se deu em cadeia, afetando a todos
os pa íses, principalmente os ainda em estágio pré-capitalista, entre eles
o Brasil. Os países exportadores de matérias-primas - quadro que per-
dura até hoje, como se sabe - sempre dependeram, para a colocação

. de seus produtos no mercado internacional, da boa vontade das nações
industrializadas. Como a situação dos nossos'principais compradores
tornou-se extremamente dei icada, houve cortes bruscos nas importa-
ções e, conseqüentemente, uma vasta e calamitoSa crise de superpro-
dução. O descontentamento que então se gerou acarretou no Brasil
agudos conflitos sociais, que atingiram sua culminância com'a Revolu-
ção de 30. Na crista deste movimento, é que'Getúlio Vargas ascende à
Presidência da República.

Sua militância pol ítica, no entanto, se iniciara antes disso, com a
sua eleição para Deputado Estadual, pelo Rio Grande do Sul, em 1909.
Chegou, depois, a Deputado Federal, Ministro da Fazenda de Washing-
ton Luiz e, mais tarde, Presidente do Estado do Rio Grande do Sul.

A partir de 3 de novembro de 1930, assume Getúlio Vargas as
rédeas da Nação. Inúmeras conquistas; no campo econômico, delinea-
ram-se a partir da (,

No plano político, buscou-se inicialmente corrigir os vícios que
caracterizavam o sistema eleitoral, na República Velha, criando-se a
Justiça Eleitoral, para garantir o voto universal e secreto, estendido,
inclusive, às mulheres. Na área social, criou-se o Ministério do Traba-
lho e providenciou-se a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
estabelecendo os direitos e deveres dos trabalhadores; criou-se a Caixa
de Pensão e Aposentadoria - embrião da atual Previdência Social - e
. ampla legislação de proteção às fam ílias, à maternidade e à infância.

Mais tarde, com'o um coroamento de sua obra pol ítica, já no ou-
tono do Estado Novo, teria sido criado o Partido Trabalhista Brasilei-
ro. -:- PTB, o Partido Social Democrático - PSD, e a Uniâ"o Democrá-
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tica Nacional - UDN, esta última aglutinando as correntes de oposi-
ça'o.

No âmbito da economia, há que ter em vista a descoberta do pe-
tróleo, em 1939, como resultado de intensas pesquisas; a criação da
Companhia Siderúrgica Nacional; a instituição do novo sistema mone-
tário nacional, com referência no cruzeiro; o amparo à economia cafe-
eira, com a pol (tica de sustentação de preços no mercado externo; a
instituiç!o do Conselho Nacional do Café; a criação do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e da ELETROBRÁS, e, finalmen-
te, a institucionalizaçã"o da PETROBRÁS, oriunda do Conselho Nacio-
nal do Petróleo, e tantas outras realizações.

A administraçá"o de Vargas marcou, como se vê, tanto no primei-
ro como no segundo mandato, uma era de extraordinário progresso para
o Brasil em todos os campos de atividades.

Parcela significativa dos estudiosos da pol ítica procura, hoje, iden-
tificar na era getulista a infância do autoritarismo brasileiro. E razão
lhe assiste, de sobra. Os dados da História, examinados com distancia-
mento crítico, têm sempre o poder de exibir, "sob o manto diáfano
da fantasia, a nudez crua da verdade", como diria Eça. Cabe, entretan-
to, o reparo de que o pol (tico, como qualquer outro ator social, não
pode ser infenso às influências do seu tempo. O pensador Ortega Y
Gasset, em seu mais famoso aforismo, notou que "0 homem é ele mes-
mo e suas circunstâncias". Vargas foi, antes de mais nada, um homem
de seu tempo. Não poderia ter ido além do que foi. Mas percorreu, tal-
vez, o caminho mais largo e mais audacioso que, sob aquelas circuns-
tâncias, seria possível trilhar.

Os biógrafos, hoje em dia, apontam traços de seu Governo que re-
tificam idéias e impress6es imprecisas, disseminadas por seus adversá-
rios. Eis alguns deles:

- Getúlio, apesar da censura, procurou sempre o convívio de inte-
lectuais e artistas, cujo trabalho estimulava; jamais poderia ser colocada
em seus lábios a frase famosa atribu (da, se não nos enganamos, a Her-
man Goering, acólito do desvario hitlerista, que, ao ouvir falar em cul-
tura, "sentia vontade de puxar o revólver".

- Defendeu uma pol (tica nacionalista, colocando, acima de tudo,
o interesse do Brasil;
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- Jamais se afastou dos trabalhadores, antes, transformou-os em
razão de ser de sua atuação pol ítica;

- Permitiu a continuidade do processo pol ítico, estimulando sem-
pre a formaçã"o de lideranças.

Muitas outras características intrinsecamente democráticas pode-
riam ainda ser destacadas, como um exemplo do legado de Getúlio Var-
gas às sucessivas gerações de brasileiros, que, hoje, mais do que nunca,
precisam de paradigmas a que se ater.

o Brasil atravessa um de seus mais difíceis momentos. Poucas ve-
zes registrou a nossa História conjuntura tão delicada, ameaçado o nos-
so equil (brio social, econômico e pol ítico por aguda crise internacio-
nal.

Pol íticas anacrônicas e desumanas, traçadas pelos "senhores do
mundo", transformam esta parte das Américas, presentemente, não num
recanto de paz e prosperidade, mas num território de desespero e afli-
ção, assolado pela pobreza, pela fome e, em alguns casos, por guerras
fratricidas.

A herança do grande Presidente Vargas torna-se, pois, muito atual.
O significado da sua extraordinária obra pol ítica se nos oferece, já no
outono do século, como um luzeiro resplendente, a iluminar as cons-
ciências e descortinar os caminhos da grandeza nacional. Ai do povo
que nã"o tem o seu Lincoln, o seu Churchill, o seu De Gaulle, ou seu
Gandhi, a ser transformado em luminoso ponto de referência histó-
rica.

O Brasil tem, em Getúlio Vargas, um gigante pol ítico de estatura
incomensurável. Sua Carta-Testamento - talvez o mais importante do-
cumento pol ítico escrito na América Latina, no Século XX - perdura-
rá, através das eras, como chama inextingu ível, a aquecer as esperanças
dos pobres e dos injustiçados: "(. .. ) Quando vos humilharem, senti-
reis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa
porta, sentireis, em vosso peito, a energia para a luta por vós e vossos
filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no meu pensamento a força
para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a
vossa bandeira de luta. (. .. )"

Por tudo isso é que os representantes do povo mineiro hoje reve-
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renciam a memória do grande e inesquec (vel Presidente Getúlio Dornel-
les Vargas.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais reverencia, através de
seus representantes, a memória deste Presidente, que foi talvez o maior
estadista desta Nação, o Presidente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, an-
tes de nos servir como exemplo, servirá a esta Naçã"o e ao seu povo co-
mo uma eterna liçã"o.
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26 DE MAIO DE 1983.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES-
PECIAL. PARA ENTREGA DO TtruLO DE
CIDADÃO HONORÁRIO DO FSI' ADO DE
MINAS GERAlS AO DR. FLÁVIO NEVES.

Na justificação que fundamentou a concessão do tftulo de Cida-
dão Honorário de Minas Gerais ao médico Flávio Neves, afirmou o ilus-
tre Deputado Gomes Moreira, autor da iniciativa, tratar-se o gesto de
praxe parlamentar, através da qual os mineiros costumam distinguir
quantos se integraram à vida do Estado, mourejando, lado a lado co-
nosco, pela promoçá"o do desenvolvimento e do bem-estar de nosso
povo.

l: verdade. Mais que um gesto elegante, resqu rcio das caracterrs-
ticas do "homem cordial" que os estudiosos do princrpio do século
aprenderam a identificar, esse tipo de homenagem representa o modo
natural de o povo mineiro, através dos seus representantes, manifestar
apreço aos seus benfeitores.

Os que, hoje em dia, com a superficialidade que é a marca desse
final de Século XX, têm o vezo de criticar preitos dessa natureza la-
boram em grave equ rvoco. A época em que vivemos não faz justiça às
melhores tradições do humanismo. Este é um tempo de agressividade
e violência raramente encontradas na História.

Dentro desse contexto, reuniões como a presente são profunda-
mente significativas, tanto do ponto de vista moral como sob o aspec-
to c(vico.

O Dr. Flávio Neves, que, a partir de hoje, se torna cidadão minei-
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ro, é uma dessas figuras múltiplas e polimorfas, cuja carreira fulgurante
vem assinalando, de maneira indelével, a sua caminhada pelas terras de
Minas.

Desde sua formatura em Medicina, em 1931, pela Universidade
Federal de Minas Gerais, nosso ilustre homenageado enveredou-se pelas
trilhas de inúmeras atribuições profissionais e sociais, de princfpio,
dentro da carreira que abraçou, ao depois, em áreas para as quais desde
sempre se sentiu atraído.

Os oradores que nos antecederam já se alongaram um tanto sobre
o seu curriculum vitaa, de modo que nos absteremos de repassar o mes-
mo roteiro, ainda que, pelo seu extraordinário valor, isso não nos des-
gostasse.

Mas não podemos deixar de notar os dons de rara originalidade
que singularizam a vida e o trabalho do Dr. Flávio Neves.

Aprofundando-se, anos após formado, nos estudos de Neuropsi-
quiatria, ramo da ciência médica por que se interessava desde os tem-
pos de estudante, quando foi interno residente no Instituto Neuropsi-
quiátrico Raul Soares, foi, a pouco e pouco, tomando gosto pelo assun-
to, que acabou por abraçar de todo.

Seja porque o acesso aos obscuros escaninhos do cérebro humano
produz no investigador impulsos estéticos, seja porque o rntimo contato
com a Arte coloca o esteta próximo aos grandes segredos da alma, o
fato é que os grandes temas de cultura passaram, a partir de um certo
momento, a compartilhar os cuidados do médico.

Foi professor fundador do Colégio Marconi e da Escola de Educa-
ção Frsica do Estado de Minas Gerais; membro da Sociedade Brasileira
de Médicos Escritores; Presidente da Cultura Artrstica de Minas Gerais'
Conselheiro da antiga Sociedade de Concertos Sinfônicos; destacou-~
ainda como membro dos Conselhos da Sociedade Coral, da Aliança
Francesa e da revista Kriterion; como escritor polimorfo, cujos escritos
freqüentam ora as páginas cheias de sisudez filosófica da revista Krite-
rion, ora as folhas seletas da Síntese, quando nâ"o ganham espaço em
jornais e revistas da imprensa mineira e em órgãos especializados da
classe médica.

Amante da música, premiou o mundo cultural mineiro com um
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belo livro intitulado Bach - Beethoven - Wagner, em que anotou,
sobre esses três gigantes da arte musical, observações de alto interesse
e instigante originalidade.

o que sobreleva destacar, entretanto, é que, longe de se deixar
seduzir pela vaidade mesquinha dos bem-pensantes isolados em torre
de marfim - e, portanto, alienados da realidade da vida - Flávio Neves
desde sempre assumiu a postura de homem engajado, participante, que
nunca retirou os pés do chão duro e sofrido da realidade brasileira.

O convívio com as musas tem sido, para ele, o bálsamo que renova
no espírito a confiança na humanidade e enrijece as fibras do coração
para os embates da vida.

O exercício da Medicina, não como mera profissão, mas elevado às
culminâncias de sacerdócio, tornou-se, ao longo dos anos, traço distin-
tivo de sua atividade em prol do bem-estar da sociedade mineira.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais pratica, hoje, pois, um
ato de enorme justiça. Não podia ser protelada por mais tempo a inclu-
são, no rol dos cidadâ"os mineiros, de Flávio Neves, baiano de nascimen-
to, mas mineiro por livre opçâ"o.

A decisâ"o de prestar-lhe esta homenagem, ao louvar-se a contri-
buição dada por ele ao nosso Estado, teve ainda em vista o que dele se
espera na luta sem tréguas que todos os brasileiros temos de mover
~es~e m.~m~nto, contra a pobreza, a ignorância e a doença, estigma~
IndlSSOClavelsde um atroz quadro de subdesenvolvimento.

~o . esforço ~a~a superar essas condições adversas, não se pode
preSCindir de brasileiros do porte de Flávio Neves. As multifacetadas
voc~ções que, .d~sde cedo, empolgaram o seu inquieto espírito, já como
dedicado profiSSional da Medicina, já como amigo das Letras e das Ar-
tes, o recomendam permanentemente à admiraçáb e gratidão da nossa
comunidade.

. Dr. Flávio Neves, permita-me agora que o chame não apenas de
baiano de .boa cepa, mas de mineiro do coração das montanhas, porque,
pela. sua Vida e seu passado, sentimos que suas roupagens, desde que
aquI chegou, carregavam dentro delas a impregnação dos verdadeiros
sentimentos Iibertários de nossa Inconfidência Mineira. O meu abraço
Dr. Flávio Neves, e o nosso muito obrigado. '
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9 DE JUNHO DE 1983.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES-
PECIAL COMEMORATIVA DO 30? ANI.
VERSARIO DE FUNDAÇÃO DA TELECO.
MUNICAÇOES DE MINAS GERAIS S.A.
TELEMIG.

Antes de encerrar esta reunião especial, com que o Poder Legisla-
tivo do Estado se associa às justas comemorações dos 30 anos de fun-
dação da Telecomunicações de Minas Gerais S.A. - TELEMIG, a Pre-
sidência deseja manifestar, em nome de todo o povo mineiro, o seu
grande júbilo pelo evento que hoje nos reúne.

Trinta anos! - este é o tempo em que a TE LEM IG vem exercen-
do, no solo de Minas Gerais, sua profícua atividade, transformando-se
num dos sustentáculos do nosso desenvolvimento.

o marco pioneiro dessa trajetória foi a criação, a 9 de julho de
1953, da Cia. Telefônica de Minas Gerais, que inaugurou o processo
de modernizaça:o da nossa rede telefônica, iniciando a integração efe-
tiva dos municípios mineiros.

Muito se poderia dizer sobre o impacto em nossa civilização e em
nossa cultura dos meios de comunicação a grande distância.

Profissionais de diversas áreas do conhecimento humano - soció-
logos, antropólogos, teóricos da comunicação e outros - têm-se mani-
festado sobre esse fenômeno.

De nossa parte, como homem público, representante do povo na
Assembléia Legislativa do Estado, achamos que estaríamos enveredan-
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do por mera divagaçá"o I(tero-filosófica, caso nos dispuséssemos a abor-
dar, de um ponto de vista teórico, essas questões.

Preferimos ater-nos ao papel que pode ser desempenhado pelas
telecomunicações junto a comunidades ainda em desenvolvimento
não apenas do ponto de vista econômico, como também sob os aspec-
tos sócio-pol (tico-culturais.

É preciso considerar, inicialmente, que todo avanço tecnológico
impulsiona a atividade econômica. No caso da telefonia, isso se torna
óbvio, na medida em que o funcionamento do mercado adquire extra-
ordinário dinamismo com a possibilidade de comunicação imediata
entre as diversas regiões e setores sociais.

De um ponto de vista mais amplo, abarcando a totalidade das
demandas sociais, os meios de comunicação eletrônica a grande dis-
tância, ao ligarem praticamente o mundo inteiro numa extensa rede de
circuitos elétricos, desvelam novas e inusitadas dimensões do engaja-
mento dos indiv (duos face aos acontecimentos.

Marshall McLuhan e Quentin Fiore, talvez os dois mais importan-
tes teóricos das comunicações, afirmam, no livro O Meio é a Mensa-
gem:

"0 meio, ou processo, de nosso tempo - tecnologia elétrica - está
reformulando e reestruturando padrões de interdependência social e
todos os aspectos de nossa vida pessoal. Está-nos forçando a reconside-
rar e a reavaliar praticamente cada pensamento, cada ação, e cada insti-
tuição antigamente considerada. Tudo está mudando - dizem eles -
você, sua fam ília, sua vizinhança, sua educação, seu emprego, seu go-
vemo, sua relação com "os outros". E tudo está mudando dramatica-
mente."

E, mais adiante: "Muita confusão e um profundo sentimento de
desespero invariavelmente emergem em períodos de grandes transfor-
mações tecnológicas e culturais. Nossa "Era de Ansiedade" é, em grande
parte, o resultado de tentar fazer a tarefa de hoje com as ferramentas
de ontem - com os conceitoi de ontem."

Teilhard de Chardin, no livro O FenOmeno Humano, discorre lar~
gamente sobre como 'a mente humana estendeu pouco a pouco o raio
de sua influência sobre a terra: "Através. da descoberta de ontem da
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estrada de ferro", diz ele, "do automóvel e do aeroplano, a influência
física de cada homem, antigamente restringida a poucos quilômetros,
estende-se agora a centenas de léguas ou mais." Melhor ainda, con-
cluiu: "graças ao prodigioso evento biológico representado pela desco-
berta das ondas eletromagnéticas, cada indiv íduo encontra-se doravante
simultaneamente presente, em todo o recanto da terra."

É, nada mais nada menos, a "Aldeia Global" em que o mundo se
transformou neste final de século.

o exame objetivo do funcionamento de qualquer sistema social
nao pode deixar de levar em conta a análise e comparação do desempe-
nho da comunicação pol ítica. Não apenas os cidadãos comuns, como
também os detentores de funções públicas dependem da informação
que recebem e da eficácia das mensagens que transmitem.

Embora esse tipo de abordagem comumente se volte para os
meios de comunicação de massa, como jornais, rádio e televisão, que
são estruturas mais especializadas e diferenciadas de comunicação numa
sociedade, cremos que seria grave erro subestimar o papel dos contatos
informais, diretos e pessoais, extraordinariamente ampliados através
das telecomunicações.

O homem público bem pode avaliar esse papel. Obrigado, em mui-
tos casos, a exemplo do que ocorre com os Deputados com assento
nesta Casa, a atender, diariamente, centenas de pessoas, em todo o
território do Estado, e, mesmo, em outras unidades da Federação, ele,
melhor que ninguém, conhece a importância do sistema.

Pelo telefone - como na antológica canção popular brasileira -
recebemos as solicitações pol íticas de grande parte do povo e das au-
toridades de nossas regiões; pelo mesmo ve(culo, entramos em contato
com agentes pol íticos dotados de poder decisório, requerendo provi-
dências diversas e economizando, muitas vezes, horas, e até dias, na
solução de graves problemas sociais.

E hoje, para felicidade nossa, não há localidade, pelo menos em
Minas Gerais, com a qual não nos seja possível comunicar imediata-
mente, sempre que necessário.

Vemos, nesse tipo de atuação, um dos fundamentos do progresso
social, político, econômico e cultural da sociedade. Daí, havermos da-
do a essa justa homenagem à Telecomunicações de Minas Gerais S.A.-
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TE LEM IG, no transcurso dos 30 anos de sua fundação, o sentido de
uma reflexa"o sobre a contribuição social das telecomunicações ao nosso
desenvolvimento.

Minas Gerais está de parabéns, por contar, em seu território, com
uma empresa desse porte, orgulho de todos nós e suporte da nossa
prosperidade.
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16 DE AGOSTO DE 1983.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES-
PECIAL EM HOMENAGEM À MEMORIA
DO DEPUTADO RENATO AZEREDO.

Srs. Deputados, ao encerrarmos a presente reunião especial em ho-
menagem à memória do ex-Secretário de Governo, Deputado Renato
Azeredo - arrancado recentemente de nosso conv (vio pelas mãos da
fatalidade, que com ele cruzou, para todo o sempre, os umbrais deste
mundo finito para a eternidade do além - o fazemos com a voz embar-
gada por profunda emoção, ao relembrarmos a vida daquele que, a par
de ter sido um homem público de talento e méritos inequ (vacos, foi,
acima de tudo, uma figura humana extraordinária, companheiro leal
e am igo de todas as horas.

As presentes palavras de encerramento, com a licença dos que aqui
se encontram, extravasam, pois, os limites da praxe formal, peculiar a
estas solenidades, para traduzir uma força interior espontânea, que flui
do recôndito de nossa alma, numa manifestação de saudade e de grati-
dão por tudo o que representou Renato Azeredo para Minas e para o
Brasil e pelo. correligionário fraternal e camarada que ele sempre foi.

Sob um prisma meramente cient(fico e filosófico, por mais para-
doxal e cruel que possa parecer, o sofrimento e a morte são contingên-
cias naturais da própria vida. A propósito, dizia Jean Jacques Rousseau:
"Já que nascemos para sofrer e para morrer, é preciso familiarizarmo-
nos com esses dois destinos."

Esta fatalidade é um estigma da existência humana: o fim da vida.
Porém, a realidade da morte continua sendo, através dos tempos, por
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demais violenta e brutal para a frági I sensibilidade do ser humano. O
homem é dotado não só de razão, mas também de sentimento, e este
nem sempre se submete ao controle racional. Portanto, a sensibilidade,
muitas vezes, escapa à análise fria da realidade científica. Mais uma vez
aqui se aplica a vulgarizada máxima do extraordinário pensador Blaise
Pascal: "0 coração tem razões que a própria razão desconhece".

A morte continua, após milhões de anos, e continuará, enquanto
o homem for humano, a atormentá-lo, roubando-lhe seus entes queri-
dos à revelia de sua vontade e a despeito do seu imenso progresso cien-
tífico e tecnológico na luta contra ela. Aceitar com resignação absoluta
a sua fatal ceifa na seara de nossos parentes e amigos é algo que contra-
diz a própria natureza humana. Sua visita é sempre nefasta, trágica e
indesejada e, no seu rastro, ficará, para todo o sempre, a dor e o sofri-
mento daqueles que sobrevivem.

Hoje, aqui, nós, parentes e amigos de Renato Azeredo, vivemos
este, drama fatal e reagimos não como seres biônicos ou autômatos,
mas como pessoas humanas frágeis e sensíveis. Não nos podemos fur-
tar, pois, à dor de sua ausência.

Todavia, superado o impacto do golpe inicial e cientes, como
cristãos convictos que somos, de que Deus o tem no aconchego de seu
reino de paz eterna, mercê da retidão de seu caráter e da lealdade de
seu comportamento entre os mortais, associamo-nos ao povo mineiro,
aqui presente, através de seus representantes, nesta augusta Casa do Le-
gislativo mineiro, a seus parentes e a seus amigos, para homenagear a
sua memória nesta reunião singela, mas plena de afeto, ternura e reco-
nhecimento pelo que ele fez em vida.

Nascido na encantadora e vizinha cidade de Sete Lagoas, que ele
tanto amava e à qual tanto deu de si, Renato de Avelar Azeredo veio,
ao mundo em 9 de outubro de 1919, filho de José Santos de Azeredo
Coutinho e Eponina de Avelar Azeredo.

Inteligente e estudioso, desde cedo sentiu inclinação pela política.
Ele foi um pol ítico por excelência, escolado e calejado na velha escola
das raposas do pessedismo mineiro, discípulo, desde a juventude, do
saudoso Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, a quem sempre
se manteve fiel, mesmo nos momentos mais difíceis e dramáticos de
,sua carreira pol ítica. Da vida pública ele tudo assimilou, mergulhando
de corpo e alma nos seus intrincados meandros, desenvolvendo a arte
de suas sutilezas, mostrando-se sempre arguto e perspicaz discípulo dos
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mestres da arte e da ciência do trato da coisa pública, de que Minas
Gerais foi sempre tradicional celeiro.

Seu primeiro cargo público foi a presidência da União Universitá-
ria Mineira. Depois, foi Auxiliar de Gabinete do então Prefeito de Belo
Horizonte, Juscelino Kubitschek. No exercício deste cargo, foi adqui-
rindo a experiência e o traquejo peculiares ao homem público. Seu ba-
tismo de fogo no Executivo teve lugar em Santo Antônio do Monte
Município do qual foi Prefeito, ainda jovem, revelando-se, apesar disso:
possuidor de raro talento e invulgar capacidade como administrador.

A seguir, sempre fie! àquele que já se tornara, a essa altura, o seu
líder pol ítico e verdadeiro ídolo e que, firmemente, galgava os degraus
da consagração nacional como homem público e administrador nato
Renato Azeredo foi Oficial de Gabinete do Governador Juscelino Ku:
bitschek e, depois, Subchefe da Casa Civil da Presidência da República
no governo de Juscelino como supremo mandatário da Nação.

Deputado Estadual, por duas legislaturas seguidas, Iíder do PSD
na Assembléia Legislativa, já a esta altura ele demonstrava todo o fulgor
de seu talento e todo o vigor de sua capacidade de pol ítico e parlamen-
tar consciente e voltado sempre para a defesa sincera dos interesses do
povo.

A seguir, passou a Deputado Federal, tendo sido reeleito seguida-
mente por ~inco I~gislaturas consecutivas. Na Câmara Federal, da qual
chegou a Vice-PreSidente, ele ocupou vários cargos importantes nas di-
versas comissões de que fazia parte, como a Presidência da Comissão
de Agricultura e a Vice-Presidência da Comissão Interparlamentar Mun-
dial de Turismo.

Em 1965, quando o AI-2 extinguiu os partidos existentes e esta-
beleceu normas para a formação de novas agremiações, Renato Azere-
do, acompanhando Tancredo Neves, foi um dos articuladores em Mi-
nas, da formação do Movimento Democrático Brasileiro (MOS) a cor-
rente partidária de oposição que galharda e bravamente susten'tou so-
zinha a luta contra o autoritarismo. Ele foi seu Secretário-Geral e Pre-
sidente Regiona I.

. E, novamente, com a extinção dos partidos, imposta pela nova le-
gislação de reforma partidária de 1979, ele foi um dos articuladores da
formação do Partido Popular (PP), que logo teve a presidi-lo, a nível
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nacional, o grande estadista Tancredo de Almeida Neves. E, em 1981,
com a incorporação do PP ao PMDB, articulada para se contrapor às
manobras pol íticas do Governo Federal, com vistas ãs eleições de
1982, Renato Azeredo surge como figura de proa, sempre preocupado
com a autenticidade da representatividade pol ítica que melhor expres-
sasse as tendências democratizantes da sociedade brasileira.

Sua atividade parlamentar foi, em todos os tempos, das mais bri-
lhantes, principalmente como articulador pol ítico, mercê de sua extra-
ordinária vocação para o entendimento e a negociação aliados à argúcia
e à inteligência peculiares ao pol ítico mineiro, mas, principalmente,
tendo por base uma estatura moral e um senso de responsabilidade
cívica que o fizeram admirado até mesmo por seus adversários. Ele foi
um pol ítico típico, com o talento que Deus lhe deu, enriquecido pelo
convívio com algumas das mais tradicionais figuras do cenário pol ítico
do Estado e do Pa ís. Renato Azeredo assimilou todas as técnicas e ma-
nhas necessárias ao bom desempenho do homem que se volta para o
manejo da coisa pública. Mas, e isto é o importante na sua brilhante
carreira, ele soube temperar todos esses ingredientes de pol ítico astuto
com a dignidade e o traquejo de um cavalheiro, um cidadão e um ho-
mem público do mais elevado valor moral, jamais perdendo de perspec-
tiva o seu senso de lealdade, sinceridade e idealismo cívico.

Ao Governador Tancredo Neves ele estava ligado não apenas por
laços de lealdade partidária e companheirismo pol ítico, mas, principal-
mente, por profunda amizade, cimentada, ao longo de dezenas de anos,
por uma substância mais sólida, um amálgama resultante de puros sen-
timentos, tais como solidariedade, dedicação mútua, confiança recípro-
ca e convívio lado a lado na trincheira comum da luta contra o arbítrio,
o autoritarismo, a repressão e o estado de exceção. A amizade que os
unia é uma das mais belas páginas da história pol ítica de nosso Estado,
e na'o foi nenhuma surpresa, mas, muito pelo contrário, uma conse-
qüência natural dos embates partidários comuns e da confiança entre si
consolidada ao longo dos últimos 20 anos, o fato de que, ao galgar Tan-
credo Neves o poder máximo do Estado, através da vontade da imensa
maioria do povo mineiro, manifesta em 15 de novembro último, logo o
nome de Renato Azeredo surgisse como o seu futuro coordenador pol í-
tico e Secretário de Governo.

E tão logo foi empossado neste novo e importante cargo, ele ini-
ciou seu trabalho, com o entusiasmo, o vigor, a competência e a sensi-
bilidade pol ítica que lhe eram inerentes e o fizeram respeitado por to-
dos.
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Quis o destino, no entanto, que sua presença no Governo Tancre-
do Neves fosse efêmera. Internado desde 29 de abril deste ano, no Hos-
pital das CIínicas de São Paulo, para tratamento de uma obstrução bi-
liar, seu estado cl ínico foi-se complicando rapidamente, com suspeita
de icterícia complicações cardiológicas e circulatórias, e, desde então,
sua resistência declinou, tendo uma infecção fatal colocado' termo à
sua existência, dia 16 de julho último.

Os fatos da vida lhe reservaram um desenlace ingrato. Ele amava a
pol ítica, a vida pública e os embates dela decorrentes. Democrata con-
victo e sincero, homem de formação liberal e fé inquebrantável no pre-
dom ínio da lei e da justiça, jamais se conformara com o estado de ex-
ceção e lutara incessantemente, mesmo nas horas mais adversas e nos
momentos mais sombrios dos anos 60 e 70, pela volta à normalidade
institucional do País e pelo retorno ao primado do' estado de direito.
Primeiramente, com a bandeira do MDB, depois com o estandarte do
PP e, por fim, com o pavilhão do PMDB, Renato Azeredo esteve sempre
entre aqueles que jamais se deixaram abater em seu ânimo de democra-
tas. O processo de abertura pol ítica iniciado em 1979 foi reflexo desta
luta, foi uma imposição da Nação e foi, portanto, uma vitória também
de Renato Azeredo. A garantia da possibilidade de alternância dos par-
tidos pol íticos no poder, um dos postulados fundamentais do regime
democrático, foi uma vitória das correntes democráticas, que consegui-
ram a aprovação de eleições livres, diretas e universais a nível de gover-
nos estaduais. Realizado o pleito em Minas Gerais, o partido de Renato
Azeredo alcançou retumbante vitória, com a eleição deste que é, sem
favor algum, um dos maiores estadistas do Brasil e uma das maiores re-
servas morais do País, o Governador Tancredo Neves.

Todavia, como dizíamos, o destino foi caprichoso para com ele.
Quando chega o momento de emprestar todo o seu talento,colocando-o
a serviço de seu Estado na condução da própria máquina executiva de .
governo, após 18 anos de espera e de lutas incruentas, justamente agora,
Renato Azeredo é arrancado brutalmente de seu posto e de sua missão
por uma enfermidade fatal.

Disposição para o trabalho, consciência cívica, porte moral, ami-
zade, experiência pol ítica, capacidade de dialogar, sensibilidade, nada
parecia faltar a Renato Azeredo para o consagrar como articulador,
planejador pol ítico e administrador.

O Brasil atravessa presentemente um dos momentos mais cr íticos
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de sua História. Para vencer esta etapa adversa e superar os obstáculos
aparentemente instranspon íveis, precisamos da dedicação e do trabalho
de homens do porte de Renato Azeredo. A Nação, aflita e angustiada,
clama por gente de seu nível, porém ele já não está entre nós; mas o
exemplo de seus atos e de sua vida são imorredouros e serão, temos
certeza, um modelo constante de ação para aqueles que ficaram e que
detêm a responsabilidade de conduzir-nos.

À fam(lja de Renato Azeredo, aqui presente, rendemos a nossa ho-
menagem e a nossa gratidão por tudo o que ele fez por Minas, pelo Bra-
sil e pela classe pol ítica, honrando-a e valorizando-a, com o brilho de
sua inteligência, a sua dedicação inquebrantável ao interesse público e
a sua fé imbatível nos prindpios democráticos.

A Renato Azeredo, postumamente agradecemos. Que nesta hora
de saudade o seu exemplo sirva como lição para as gerações futuras.
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14 DE SETEMBRO DE 1983.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES-
PECIAL EM HOMENAGEM AOS M~DICOS
VETERlN ÁRIOS.

Srs. Deputados, no encerramento desta solenidade, a Presidência
não poderia deixar de manifestar a satisfação de associar-se à justa ho-
menagem prestada aos médicos veterinários.

Com o célere crescimento da população mundial, que já ultrapassa
4 bilhões de pessoas, o homem é levado a preocupar-se com a saúde e a
alimentação. Esta preocupação traduz-se na busca de maior eficiência
dos meios de produção, de modo geral, através da utilização de todos os
métodos que a ciência e a tecnologia modernas colocam à disposiçá"o do
homem.

Mesmo os pa íses que, como o Brasil, dispõem de recursos naturais,
extensas áreas agricultáveis e grande capacidade fotossintética não po-
dem descuidar-se da busca constante do aperfeiçoamento tecnológico,
sob pena de perderem as posições já consolidadas no mercado interna-
cional, onde a competição é cada vez mais acirrada.

Isto significa, em termos práticos, que substituir os processos em-
píricos pela metodologia científica, na veterinária - como em todos
os demais ramos da ciência - constitui uma decorrência natural que
acompanha a evolução dos tempos.

Modernamente, a engenharia genética representa grande avanço
tecnolÓgico. Através de manipulação de cromossomos, há reprodução
de todos os seres vivos. A nova ciência seleciona certas espécies e as
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torna dominantes. Obtêm-se trigo resistente ao frio, milho com grãos
maiores que os habituais ou espécies de vacas leiteiras mais produtivas.

Abre-se, pois, um vasto campo de aplicação para a medicina vete-
rinária, acentuando-se a prevalência dos métodos científicos sobre a
improvisação.

Ramo recente da clencia, a engenharia genética teve in ício em
1973. O Brasil, nesse ramo, está defasado em relação a outros centros
mais adiantados, atraso esse que pode ser reduzido com a contribuição
da medicina veterinária.

A relevância desses aspectos do desenvolvimento social e econômi-
co de um povo merece apreciação, sobretudo se meditarmos sobre a
necessidade de alimentação e abastecimento dos grandes contingentes
humanos nas regiões tropicais.

No Br,asil, as populações mais carentes, há anos, são cruelmente
castigadas pela seca. Num pa ís de dimensões continentais, onde não
faltam mostras de obras faraônicas, por que não resolvem o problema?

Foram aplicadas, até hoje, enormes somas em dinheiro, objeti-
vando sanar o mal. Mas o sofrimento dos mais necessitados continua.

Se não há recurso imediato para solucionar o problema e atender
às necessidades dos flagelados, vítimas da seca, pelo menos devem-se
buscar soluções imediatas que efetivamente minorem a dor de milha-
res de pessoas.

Frente a tal acontecimento constrangedor, torna-se necessário que
os governos - estaduais e federal - somem esforços, no sentido de bus-
carem uma solução definitiva, que atenue o mal da pobreza.

Cremos que os momentos difíceis por que passa o Pa (s não devem
impedir o desempenho e a execução de uma pol ítica voltada para a saú-
de do povo brasileiro, pol (tica esta da qual somos ferrenhos defensores.
Uma nação não atinge o pleno desenvolvimento, a que todos aspiram,
se o povo não for bem nutrido.

A constante alta dos preços dos produtos de primeira necessidade,
verificada nos dias presentes, pode levar a um grande enfraquecimento
do poder aquisitivo da população, provocando a fome, capaz de refletir
até mesmo na constituição físico-biológica do brasileiro. O Brasil, um
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pa ís de tantos recursos naturais, enfrenta hoje problemas de fome. Os
saques ocorridos, nesses dias, nos supermercados do Rio de Janeiro, me-
recem uma meditaça'o muito profunda e certamente podem ser questio-
nados em função daquilo a que já nos referimos.

Nós, representantes do povo, sabemos e entendemos a necessidade
de se colocar a saúde pública como prioritária na pol ítica governamen-
tal. E a alimentação é o ponto principal para se atingir esse fim.

Mesmo as nações que já atingiram estágios mais avançados de de-
senvolvimento industrial não conseguem se libertar da dependência do
setor agrícola, como suporte para o seu pleno desenvolvimento. E o
Brasil, com as suas potencialidades, deve aproveitar a fertilidade de
suas terras para o desempenho da agricultura e da pecuária. Minas Ge-
rais, pelas características próprias de seu solo, podJ dar inestimável con-
tribu ição a esse setor.

A agropecuária apresenta-se, neste momento, como área indispen-
sável à garantia da sobrevivência do ser humano.

É imensa a contribuição do veterinário no planejamento da empre-
sa agropecuária. O homem do campo, criador de rebanhos reprodutores,
não pode prescindir de uma boa orientação, sobretudo do veterinário.
Esta assistência possibilita, sem dúvida, a permanência do homem no
campo, contribuindo para a diminuição do êxodo rural.

Para avaliar o alcance da medicina veterinária e o seu estreito rela-
cionamento com a qualidade de vida do povo, basta raciocinar sobre a
influência da saúde animal na vida humana e no valor nutritivo dos ali-
mentos de origem animal.

Por essas razões, merece a ciência veterinária atenção especial, pois
a garantia qualitativa de alimentos, principalmente dos de primeirá ne-
cessidade e de origem animal, imprescindíveis à nutrição de seres huma-
nos, depende de conhecimentos técnicos, em grande parte situados den-
tro da área da medicina veterinária.

A convocação desta reunião especial, pela Assembléia Legislativa,
significa o reconhecimento e a homenagem do povo mineiro, através
dos seus representantes, à prestigiosa classe dos médicos veterinários.
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5 DE OUTUBRO DE 1983.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES-
PECIAL EM COMEMORAÇÃO AO CENTE-
NÁRIO DE NASCIMENTO DO CONEGO
RA¥MUNDO TRINDADE.

É-nos extremamente honroso, na condição de Presidente da As-
sembléia Legislativa, proferir as palavras de encerramento nesta reunião
especial sobremodo significativa, tanto do ponto de vista moral como
c(vico, porque representa a maneira espontânea e sincera de o povo mi-
neiro reverenciar a memória de um brasileiro notável, o Mons. Raymun-
do Trindade, ao ensejo das comemorações do centenário de seu nasci-
mento.

Antes de finalizar a presente reunião, queremos expressar grande
júbilo pela grata oportunidade de participar de tão comovente manifes-
tação de reconhecimento a esse inesquec(vel pregoeiro de Deus e benfei-
"tor dos homens e reavivar, na memória de Minas, os fatos e os feitos que
singularizaram sua vida e obra.

Cem anos se passaram desde que, no povoado das Pedras, em Ma-
riana, nasceu o Cônego Raymundo trindade. Longo e fecundo seu ca-
minhar na senda do bem, deixando, em todos os recantos da Pátria por
ele engrandecida, sinais indelévE!!isde seu gesto cristão e de seu espírito
superior.

Fortuna nossa abrigar, na lembrança e no coração, a imagem de
homem de tal envergadura e poder buscar, nas páginas de sua existên-
cia nobre e belamente vivida, exemplos e ensinamentos que a ação do
tempo não corrompe nem cansa.
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Fascina-nos a tarefa de levar a público as minúcias do cotidiano
desse mineiro ilustre, cujas atitudes, aparentemente simples e destitu í-
das de importância, foram sempre de inspirada sabedoria e desprendi-
mento.

Abstemo-nos, entretanto, de falar sobre a faina diária do cidadão
porque sua justa medida só pode ser alcançada pelos que mais de pert~
privaram de seu convívio modesto e recolhido.

Invade-nos o ímpeto de discorrer sobre o sentido e interesse que
o historiador, o genealogista, sabia passar a todos os seus livros e publi-
cações, hoje fonte inesgotável de consulta para os estudiosos da Histó-
ria de Minas.

Os oradores, porém, que nos antecederam, já destacaram os méri-
tos de seu grande talento e de sua vasta cultura, tornando dispensável
outro balanço de sua carreira sempre em ascensão.

Comungando o mesmo pensamento do imortal Rui Barbosa,
quando afirmava : "Antes de ser pol(tico, prezo-me de ser cristão", não
deixaremos passar a oportunidade de levar à gente montanhesa, numa
quadra em que o País de Anchieta, de Nóbrega e de Vieira assiste à pau-
latina e inexorável degeneração de seu organismo social e econômico,
fonte de incompreensões, notadamente entre a Igreja e o Estado, a men-
sagem de amor e solidariedade humana de um pastor de almas, dedicado
à missão evangelizadora, mas profundamente consciente de sua respon-
sabilidade pelos nossos destinos sociais.

A alma generosa do sacerdote, plena de respeito pela grandeza,
pela liberdade, pelo superior destino do homem, entrelaçando-se har-
moniosamente ao espírito arguto e perspicaz do pesquisador, voltado
para a origem, a evolução, a realidade e a problemática das civilizações,
não poderia deixar de perceber que o empenho histórico para a promo-
. ção do homem é parte integrante da evangelização.

A fé cristã e o culto da liberdade democrática caminham de mãos
dadas, pois a doutrina evangélica harmoniza-se inteiramente com os
pressupostos do Estado democrático, representativo do povo e respon-
sável pelo bem comum igualmente acessível a todos os indivíduos da
sociedade.

Vivemos num país tradicional e fundamentalmente cristão, que
tem base social plantada na Igreja. E esta não nos aponta outro rumo
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que o da democracia. Seu mandamento maior, a caridade, confunde-se
com justiça social.

Até os primeiros lustros do Século XX, nossa religião oficial foi o
amparo espiritual do poder temporal. Após a 11Guerra Mundial, porém,
a Igreja Católica começou a rever seus conceitos e sua linha de ação, ga-
nhando forças, no Brasil, a nova Doutrina Pastoral, com a publ icação
da Encíclica Vaticano 11.

Abrindo o leque de suas responsabilidades espirituais e temporais,
os ministros de Deus lançaram-se na defesa dos direitos humanos fe-
ridos e desrespeitados por nossas estruturas sociais e econômicas a;cai-
cas e desumanas, com conseqüente quebra da harmonia existente entre
a representação de Deus e a de César.

Esse fato, aliás, já fora abordado da tribuna do Senado, pelo então
Senador Tancredo Neves, ao pregar a urgente necessidade de uma nova
ordem sócio-econômica, inspirada na justiça social. Fruto da pondera-
ção que lhe é peculiar, sua conclusão de que "a Igreja é a última instân-
cia que nos resta para a solução dos grandes conflitos que sacodem a
alma nacional."

Assim, no momento em que a casa do povo, o Legislativo mineiro,
se engrandece por comemorar o centenário da personalidade humana
incomensuravelmente rica do Mons. Raymundo Trindade, rogamos a
D_eusque sua contribuição e a de homens de sua estirpe, para a forma-
çao cultural, religiosa, moral e cívica de nossa gente, não sejam vãs. Que
sua mensagem grandiosa de fé nos dê forças para defender as prerroga-
tivas da pessoa humana, sua intangibilidade, sua liberdade, sua família,
sua religião.

O caminho da democracia plena no Brasil só vóltará a ser trilhado
q~ando se entender, afinal, que o conceito de civilização o.cidental cris-
tã, acima e além de mera retórica, deve ser assumido na plenitude do
seu significado.

Fortalecimento das instituições democráticas e preservação dos pe-
regrinos princ ípios da cristandade são aspectos indissociáveis da cami-
nhada para a liberdade.

Quando nos debruçamos sobre os ensinamentos contidos na vida
e na obra desses antigos homens de Minas, forjados no secular humanis-
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mo desta terra, sentimos quão grandiosa tem sido a contribuição deles
recebida.

Os homens e as suas instituições, em sua marcha ininterrupta, bus-
cam, no passado, os fundamentos e a razão de ser da trajet6ria do futu-
ro. Minas Gerais, berço do humanismo e da consciência cívica nacional,
poderá sempre retirar, dos escaninhos de sua gloriosa Hist6ria, as bali-
zas morais que são o apanágio de sua liderança e do descortino de seus
homens públ icos.
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11 DE OUTUBRO DE 1983.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES-
PECIAL COMEMORATIVA DO 152~ ANI.
VERSÁRIO DA POLfCIA MILITAR DO ES-
TADO DE MINAS GERAIS.

Ao termo da presente reunião especial, na qual o Poder Legislati-
vo do Estado homenageia a gloriosa Pol ícia Militar de Minas Gerais,
esta Presidência manifesta o seu regozijo pelo evento e expressa, de
viva voz, o reconhecimento do povo mineiro pelos relevantes serviços
que esta força pública tem prestado em prol de sua segurança, há 152
anos.

A vitoriosa Pol ícia Militar do Estado constitui-se em expressão
de orgulho para todos n6s, mineiros, e num constante exemplo de or-
ganização, símbolo de civismo, bravura e devotamento à Pátria e ao
Estado, em decorrência do desempenho correto e eficiente de sua
missão de rotina, afrontando obstáculos e perigos inumeráveis.

A manutenção da ordem pública, a defesa da natureza, a VIgI-
lância permanente das nossas rodovias e o controle do trânsito urbano
são algumas das muitas e espinhosas tarefas que fazem da Pol ícia Mi-
litar não somente um instrumento de repressão à criminalidade, mas
muito mais do que isso: um 6rgão de suporte e garantia ao processo
de desenvolvimento econômico e social do Estado.

É sempre bom lembrar que o Estado, como ente pol ítico, existe
para garantir o equil íbrio social e proporcionar o bem comum. Ora,
entre suas funções primordiais para cumprir este papel, o Estado deve
manter a ordem institu ída e garantir a segurança dos cidadãos. Qual-
quer falha neste sentido acarretaria a pr6pria anarquia e, daí, o caos
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e a desagregação do pr6pio Estado e, por conseqüência, a supressão de
toda e qualquer autoridade.

A ordem e a segurança encontram respaldo e legitimidade na lei.
E é a í que entra o papel decisivo da pol ícia: ela previne e reprime as
violações à lei, garantindo a paz e a ordem. A manutenção da paz e da
ordem pública constitui-se no pressuposto essencial para o clima de
trabalho eficiente e produtivo e para o progresso e o bem-estar coleti-
vos.

A nossa gloriosa Pol ícia Militar tem uma brilhante folha de ser-
viços prestados à coletividade nestes 152 anos de sua existência, ape-
sar dos fatores adversos contra os quais sempre lutou: as dificuldades
materiais, as limitações de recrutamento, os salários modestos, os pe-
rigos inerentes às suas funções espec íficas. A firmeza, a vigilância e a
coragem sempre têm marcado os seus integrantes, que não esmorecem
nem se deixam trair no seu senso de disciplina e fidelidade à corpora-
ção, no cumprimento de seus deveres desde os prim6rdios de sua exis-
tência, nos conturbados anos da Regência de Feij6.

A instituição da força pública de Minas Gerais constitui uma das
datasl marcantes da evolução pol ítica e institucional do Estado. E,
desde aqueles remotos dias, esta corporação absorveu em si todo o es-
pírito de Minas e dos mineiros. A nossa Pol ícia Militar é uma síntese
da mineiridade do povo das Gerais, pois exprime a fusão natural entre
as aspirações da liberdade e a necessidade da ordem, acrescida da voca-
ção inerente ao povo das Alterosas, o patriotismo e amor a tudo que é
brasileiro.

Contra os obstáculos, a Pol ícia Militar de Minas tem respondido
com a força de sua ação decidida. Em cada frente do desenvolvimento
nacional, ela conduz o seu estandarte, a fim de assegurar a paz àqueles
que se dedicam ao labor honesto e patriótico. Empenha-se e se desdo-
bra na busca pertinaz de solução para os cruciais problemas da comu-
nidade, indo ao seu encontro onde quer que surjam.

Os integrantes da Polícia Militar de Minas mantêm a fidelidade
aos mesmos ideais que nortearam os primeiros integrantes da corpora-
ção nos longínquos e difíceis dias da Regência, tendo como guia o pa-
triotismo e o senso do dever para com a coletividade. Trabalho, disci-
plina rigorosa e participação comunitária, essa tem sido a trilogia bási-
ca que guia os membros desta organização, desde os mais graduados
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aos subalternos. Trabalho, porque é mantendo a ordem pública, pré-
requisito de desenvolvimento ordenado, que a corporação entende jus-
tificar sua pr6pria existência; discipl ina, porque s6 nela se superam as
limitações, s6 nela se somam esforços para a consecução de grandes
tarefas e só nela se realiza a grandeza interna do homem; participação
comunitária, porque é tradição da Pol ícia mineira fugir ao alheamento
e à marginalização dos problemas que afligem a comunidade, o Estado
e a Pátria.

A Pol ícia Militar esteve tradicionalmente, e estará sempre, temos
a certeza, afinada com as autoridades constitu ídas, porque está imbu í-
da do dever de zelar pelas instituições, não admitindo a sua violação
nem mesmo por parte de autoridades que porventura não as honrarem,
como, aliás, o comprova a Hist6ria.

A lealdade às autoridades pol íticas se baseia na condição destas
de intérpretes e tradutores da vontade e da opinião pública.

o respeito às autoridades religiosas se deve ao entendimento de
que sua preocupação com a transcendência dos homens lhes proporcio-
na orientação sadia e a consciência de sua dimensão limitada de seres
criados por Deus, que a Ele devem contas de suas vidas terrenas.

A sociedade é a união de uma pluralidade de pessoas que conju-
gam seus esforços, de modo estável, para atingir fins comuns e indi-
viduais (o bem comum e o bem-estar próprio). Neste conceito está
impl ícita a noção de conviver. Coexistir é diferente de conviver. Pes-
soas podem coexistir lado a lado sem que se liguem umas às outras.
Convivência é mais do que isto: é viver em harmonia, em colaboração,
servindo e sendo servido, amparando e sendo amparado, colaborando
para o avanco e o crescimento de todos.

A Pol ícia Militar de Minas Gerais, organismo vivo e essencial à
sociedade, não foge a essa responsabilidade e a esse compromisso da
vida social organizada. Não se limita a ser uma equipe de homens que
apenas coexistem nas lutas, mas se traduz num organismo que é um
todo, que comunga nos interesses e nos anseios de seus integrantes,
que, por sua vez, comungam nos interesses e nos anseios de toda a
sociedade.

A nossa Pol ícia tem estado na vanguarda em relação a suas con-
gêneres dos outros Estados. Seu curso de formação de oficiais é apon-
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ta do como modelo, entre outros aspectos, pelo elevado teor dos ensi-
namentos técnicos, pol íticos, sociais e econômicos que integram seu
currículo. E, como se não bastasse, os oficiais aqui graduados estão
constantemente a complementar a sua bagagem de formação com cur-
sos especializados, quer em outras capitais brasileiras, quer no exterior.
E é graças a essa formação rigorosa e completa que os comandos de
nossa. Pol(cia têm sido eficientes, responsáveis e cônscios de seu papel
e sua missão.

Não podemos, por fim, deixar de registrar, nesta oportunidade, um
fato de alto significado social, que torna a nossa Pol icia Militar uma ins-
tituição de grande relevância, principalmente nos dias difíceis que o
Pa {s atravessa: referimo-nos ao seu papel de ascens~o social. É fato com-
provado e reconhecido o seu papel de meio de elevação social das pes-
soas que pertenciam a camadas mais humildes e economicamente desfa-
vorecidas e que não contavam com maiores possibilidades de vir a gozar
de um melhor padr~o de vida, reservado à classe média. O processo, len-
to, mas ininterrupto, tem proporcionado a muitas fam ílias condições
de vida melhores do que tiveram seus antecessores.

Hoje, quando a crise da atual conjuntura que castiga nossa Nação
tem levado ao achatamento salarial, ao desemprego e à miséria grande
parte de nossa população, principalmente as camadas populares, nesta
quadra em que até mesmo a classe média se sente ameaçada pelos fan-
tasmas da proletarização e do desemprego, a Pol {cia Militar dá sua par-
cela de contribu iça-o ao esforço para a superação da crise social, inclusi-
ve com a inclusão em suas fileiras do trabalho feminino.

Para finalizar, podemos afirmar que, ao longo de muitos anos de
sua existência, a corporação tornou-se credora do respeito e da estima
do povo mineiro e brasileiro, mercê da seriedade e eficiência no desem-
penho de sua missão. A Pol icia Militar de Minas Gerais sempre honrou
e honrará o povo mineiro. E nós, como porta-vozes deste povo, desta
gente altiva, brava, trabalhadora e ordeira, aproveitamos essa oportuni-
dade para, de todo coração, externar a nossa gratidão e o nosso carinho
a essa instituição que é um patrimànio destas Gerais.

Muito obrigado.
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19 DE OUTUBRO DE 1983.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES-
PECIAL EM COMEMORAÇÃO AOS 50
ANOS DE PROFISSÃO DO PROF. HILTON
ROCHA.

Ao encerrar a presente reunião, a Presidência associa-se às justas
e motivadas homenagens tributadas à vida e à obra do Prof. Hilton Ro-
cha.

Nesta Assembléia mineira encontra-se a ressonância das aspirações
e da vontade do povo das Minas Gerais. E, deste modo, aqui estamos
para expressar a este grande brasileiro nosso reconhecimento, em virtu-
de de seu trabalho voltado para a recuperação da saúde física e mental
dos indiv {duos.

Médico de grande projeção mundial, professor respeitado, de seus
ensinamentos se colhe a lição de que ser médico não é apenas assumir
uma postura profissional, e, sim, engajar-se num compromisso social e
polftico, no sentido apregoado pelo filósofo Aristóteles.

Sempre considerou o homem como centro de todo esforço cien-
tífico ou filosófico, querendo-o ver individualizado, singular, único, e
jamais despersonalizado.

Ser médico, para o Dr. Hilton Rocha, é nunca estar desatento
àquilo que atinge diretamente a vida e a saúde dos cidadãos e da comu-
nidade, mas é, também, nunca ficar desatento aos males espirituais e
sociais que ameaçam os mais altos valores de uma sociedade, como os
sentimentos de liberdade, justiça, honra e amor ao trabalho.
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Como seu admirador e afilhado de turma, aprendi que é inaceitá-
vel e, ao mesmo tempo, inadmissível considerar-se o homem como ser
massificado. Devemos propagar o conceito do homem singular, sujeito
e objeto de todo humanismo, em que devem ser incentivados não só o
progresso e os bens materiais, mas, também, a civilização e os valores
morais.

Tanto a pol ítica, que é a arte de governar a pol is, como a ciência
buscam a felicidade e o bem-estar dos povos.

Hilton Rocha, o médico, o cientista, o educador, o homem, con-
quanto não se tenha deixado seduzir pela pol ítica militante, avulta co-
mo figura pública das mais expressivas, cujos merecimentos transcen-
dem as fronteiras do nosso território.

Mercê de seu incansável e magn ífico trabalho em prol da saúde
pública, especialmente na área da oftalmologia, ele muito tem contri-
bu rdo para o bem-estar da humanidade.

Quantos milagres não vêm operando as suas mãos de artista, que,
com requintada técnica e extrema sensibilidade, têm restitu ído a visão
a muitos, possibilitando-lhes contemplar as belezas da terra?

Hilton Rocha é dos homens que, pela sua inteligência, pela cultu-
ra, pela obstinação e pela grandeza de alma, mudam o curso da História.
Dando novos rumos à medicina, descortinou amplos e promissores ho-
rizontes aos deficientes visuais.

Ao completar 50 anos de exercício da profissão, nosso homenagea-
do tem a apresentar ao Brasil e ao mundo muito mais que uma vasta
relação de títulos e insígnias honoríficas, a ele conferidos no País
e no exterior. Apresenta-nos a todos um edificante, incomparável, ma-
ravilhoso exemplo de vida: o exemplo de um homem que se tem dedi-
cado, de corpo e alma, à missão de salvar das trevas da cegueira o seu se-
melhante, conduzindo-o, com mão firme, à claridade e à luz; o exemplo
do educador, que tem sido guia e farol para aqueles que se propuseram
seguir a missão sublime por ele abraçada.

A história brasileira demonstra-nos a existência de um pendor
natural dos médicos para a política e as artes. Assim, outros espíritos
de escol, da grandeza do de Hilton Rocha, também abraçaram a medi-
cina, sem que deixassem de seguir a sua vocação literária ou pol ítica.
Juscelino Kubitschek, Clóvis Salgado, Paulo Pinheiro Chagas, Guima-

56

rães Rosa, Pedro Nava são expressivos exemplos de que, a par da nobre
missão de curar, se pode cultivar o espírito e, como agente pol ítico, re-
ger os destinos de uma nação.

Dentre nós, representantes do povo, podemos citar, à guisa de
exemplo, os' nomes do Secretário de Estado do Governo, Carlos Cotta,
e dos Deputados Estaduais Agostinho Patrus, Armando Costa, Jairo Ma-
galhães Alves, Raimundo Rezende e Sílvio Mitre, que demonstram, co-
mo médicos e como membros do poder público, que a medicina e a po-
Iítica se conciliam e até se complementam para servir ao bem comum.

Nosso nobre colega Dálton Canabrava, ao tomar a louvável inicia-
tiva de requerer esta homenagem, certamente o fez por sentir, como
médico e pol ítico que é, quão importante tem sido a cohtribuição desse
médico notável para o aperfeiçoamento da sociedade, bem como para
a construção de um mundo melhor.

Como não lhe bastassem as monumentais tarefas que vitoriosamen-
te realizou como professor, pesquisador, desbravador, pioneiro e Irder,
este apóstolo da medicina idealizou e concretizou o que se pode consi-
derar a obra máxima de sua vida, o Instituto de Olhos Hilton Rocha a
mais moderna clínica de oftalmologia existente no País e uma das m~is
modernas do mundo, que funciona conjugada a uma fundação destina-
da à pesquisa, ensino e atendimento a pessoas carentes.

O Instituto foi criado com o objetivo de ser transformado em hos-
pital-modelo, não só para o Brasil, mas para toda a América Latina
através da criação de um corpo docente dedicado à alta especializaçã~
no campo da medicina oftalmológica.

A Fundação do Instituto Hilton Rocha, existente desde a criação
deste e oficializada em julho de 1976, objetiva oito atividades essen-
ciais: ensino e reabilitação de ambl(opes e de cegos, centro de
psicólogos para orientação profissional de excepcionais da visão, centro
de preparação de material didático específico, assistência oftalmológica
preventiva, censo escolar, banco de olhos, pesquisa básica e experimen-
tai e pesquisa em departamentos especializados.

O Banco de Olhos foi criado para atender à necessidade de recupe-
ração do déficit visual causado pelo leucoma, O que se consegue através
do enxerto de córnea.
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Oficialmente lançado em abril deste ano, o Plano Urbi revela, mais
uma vez, a sensibilidade criadora do mestre Hilton Rocha. Trata-se de
um ônibus transformado em consultório oftalmológico, dispondo até
mesmo de uma pequena sala de cirurgia. Este veículo, equipado com o
aux flio da Associação Municipal de Assistência Social - AMAS, irá de-
senvolver um trabalho de prevençã"o à cegueira junto às escolas e comu-
nidades de Belo Horizonte e do interior do Estado.

O Dr. Hilton Rocha é a representação viva de um pensamento de
Eduardo Rist, no qual o poeta afirma: "Para ser-se um bom médico é
preciso amar a medicina. Não se poderá amá-Ia bem, a não ser que tam-
bém se ame àqueles que a trouxeram ao que ela é hoje. Então se com-
preenderá que, fazendo-se o melhor que se pode, se estará, apenas, sal-
dando um débito".

Nosso homenageado, ao longo destes 50 anos de exerc(cio da me-
dicina, já saldou o seu débito. Cumpre-nos agora, em nome de todo o
povo das Minas Gerais, saldar o nosso. Expressar a nossa gratidão a essa
dedicação silenciosa, a essa abnegação, renúncia e desprendimento en-
contrados no dignificante trabalho realizado pelo querido mestre, que
exercita o que já dizia Virgflio na imortal Eneida: "Sua função é saber
os poderes das medicinas e a prática da cura. E, sem preocupação de
glória, exercer uma arte silenciosa".

Permita-me, agora, Prof. Hilton Rocha, que nestas palavras finais,
mergulhando nos escaninhos da minha memória, relembre os idos de
1950, quando o Prof. Hilton Rocha era paraninfo daquela turma da
qual tive a honra de ser o orador, e que eu repita neste instante, meu
caro mestre e meu caro padrinho, em nome dos formandos de 1950, as
palavras do seu discurso como paraninfo. Do in (cio do discurso que o
Prof. Hilton Rocha dedicava à nossa turma, eu agora faço a inversão,
para que nós, do Poder do povo, possamos dedicar as mesmas palavras
pronunciadas por ele a ele próprio.

Prof. Hilton Rocha, cenário mais prop ício não poderia apresentar
o destino aos nossos olhos, ao nosso cérebro e aos nossos corações Nes-
ta tarde festiva, tudo nos acolhe como a nos dizer que mais uma etapa
está vencida e que, doravante, a nossa tarefa terá por cúpula novos de-
sígnios, sob a luz incandescente do nosso passado e da nossa tradição,
sob a luz auspiciosa do nosso porvir.

Prof. Hilton Rocha, os nossos olhos contemplam a grandiosidade
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deste momento, o nosso cérebro delineia, meticuloso, o bom senso e a
firmeza, enquanto nossos corações. pulsam, descompassados, ao ritmo
das emoções deste instante, deste momento que para nós é magno, por-
que nos entremostra o pano de uma cena que acabamos de descerrar,
com muito trabalho, com muito esforço e com muito sacrifício, Prof.
Hilton Rocha - acima de tudo com muito carinho - com muito afeto,
com muita esperança e com muito amor. Essas foram as palavras ini-
ciais do seu discurso em 1950, e eu lhas devolvo, neste instante, em no-
me do povo mineiro.

A Presidência deseja manifestar os agradecimentos deste Poder Le-
gislativo às autoridades e demais convidados que, com sua presença,
abrilhantaram esta solenidade.
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27 DE OUTUBRO DE 1983.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNlÁ.Q..E8-
PEClAL QUE COMEMOROU O C1NQUEN-
TENÁRIO DO D/ARIo DO COM£KcrO.

Srs. Deputados, é com imensa satisfaçã"o que esta Presidência, ao
fazer uso da palavra para encerrar esta reunião especial, soma a sua voz
à dos nobres oradores que nos 'precederam, para com eles fazer coro,
parabenizando a Diretoria deste consagrado 6rgão de imprensa, o jornal
Diário do Comércio, pela passagem de mais um ano de sua brilhante e
prof(cua existência como meio de informação sério, democrático e que-
rido de todos os mineiros.

o Brasil, costuma-se dizer, é hoje um pa (s emergente do Terceiro
Mundo; uma nação jovem que luta por conquistar o seu lugar ao sol no
concerto internacional e por se afirmar como potência de primeira linha
no alvorecer do século que se avizinha, emancipada pai (tica, social e
economicamente. E o caminho para se atin!;lir essa ambicionada meta
passa inevitavelmente pela democracia, ou, melhor ainda, esta é a única
via que pode conduzir um povo à sua plena maturidade. Por essa ra-
zão, jamais poderemos perder de vista o nosso compromisso com a de-
mocracia, quando buscamos o desenvolvimento integral do Pa(s, pois
não se atinge o bem-estar material, nem a justiça social e, muito menos,
a integração pai (tica, quando o autoritarismo sobrepuja a participação
e a liberdade.

Esta verdade, infelizmente, tem sido, às vezes, negligenciada por
nossas classes dirigentes, na afoiteza e no dei (rio desvairado de uma or-
dem social r(gida e de um desenvolvimento econômico a qualquer pre-
ço. Os brasileiros pagam amargamente esse erro fatal e, ao sacrif(cio já
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consumado, soma-se, presentemente, o sofrimento que penaliza todo o
povo, em decorrência de desvario inconsciente.

Sem a consolidação do Estado democrático, não conseguiremos
jamais nos firmar como nação una e coesa ~m termos .de ação decisiva
na arrancada pelo pleno e integral desenvolvimento nacional.

Todos nós que, de uma forma ou de outra, temos alguma parcela
de responsabilidade na luta pela afirmação da democracia no Brasil,
devemos estar cientes de que ela terá de coincidir com a adoç~o leg íti-
ma do estado de direito no nosso Pa ís; e este só terá bases fIrmes se
assentado em instituições sólidas, razão pela qual é imperioso contar
com uma imprensa realmente livre e responsável, afinada com o esfor-
ço não apenas das autoridades públicas, mas com a vontade de toda a
Nação nos objetivos supremos que ela almeja. E uma imprensa é livre
na medida em que consegue-se identificar com os anseios do povo, em
seus vários segmentos, prestando-lhe informações, esclarecimentos e
orientações que contribuam para a realização de seus ideais.

O Diário do Comércio, órgão de conceituada tradição em nosso
Estado, firmou um conceito, através dos tempos, segundo o qual uma
das condições essenciais para se formar uma população desenvolvida é
que ela esteja permanentemente atualizada, que disponha de fontes
seguras de informações, que acompanhe e discuta, no dia-a-dia, o que
se passa na comunidade e no mundo.

Se liberdade, participação e desenvolvimento são metas permanen-
tes e sempre prioritárias na Nação brasileira, o Diário do Comércio se
insere perfeitamente neste esforço nacional, pois preocupa-se em for-
mar uma opinião pública esclarecida e consciente.

Por se tratar de um órgão sério, seguro e isento, ele tem sido, e
continuará certamente sendo, leitura obrigatória para todas as pessoas
que se ligam ao processo produtivo e que, direta ou indiretamente, ~ão
peças do mecanismo de produção econômica. E, por ser uma pu~llca-
ção destinada basicamente a assuntos econômicos, sua importânCia ga-
nha amplitude cada vez maior à medida que crescem o Estado eo País,
pois há uma demanda maior de informações rápidas e criteriosas, indis-
pensáveis para tomadas de decisões arrojadas.

As informações de caráter econômico são de ordem fundamental
no mundo hodierno, em que há uma preocupação generalizada pelo de-
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senvolvimentismo, e quando graves crises sacodem os sistemas de pro-
dução existentes, até as suas bases.

A nosso ver, a imprensa, no cumprimento de seu papel informa-
tivo, deve adotar uma postura ética compatível com sua grande respon-
sabilidade e, portanto, não se pode curvar submissamente a qualquer
tipo de arbítrio e abuso de poder, seja ele de origem pai ítica ou econô-
mica. O Diário do Comércio, ao longo destes 50 anos de jornalismo,
tem realizado a elogiável proeza de sobreviver com seus próprio!; recur-
sos, de origem comum a qualquer órgão de imprensa, sem se vender.

O Diário do Comércio prima por acompanhar essa marcha do tem-
po, razão pela qual tem promovido sucessivos aperfeiçoamentos edito-
riais no decurso dos tempos. Seu objetivo final consiste em levar a essa
massa de leitores informação segura, numa linguagem acessível, ao mes-
mo tempo em que apresenta uma análise bem fundamentada, fazendo
do jornal uma peça do instrumental de trabalho de cada um. Essa men-
talidade, verdadeira profissão de fé na arte de bem informar, traduz-
se num compromisso que seus diretores lhe impuseram, desde os pri-
mórdios da vida deste jornal.

Meio século de existência é alguma coisa que traz respeito e admi-
ração a um órgão de imprensa. O caminho percorrido, do velho mimeó-
grafo aos modernos computadores, foi árduo, ditrcil e trilhado com
imensos sacrifícios.

Uma perfeita integraçá"o com as diversas entidades representativas
do meio empresarial, desenvolvida desde os primeiros números do
I"formador Comercial, com permanente intercâmbio de idéias, vem
contribuindo, de maneira marcante, através das cinco últimas décadas,
para o equacionamento e solução dos principais problemas enfrentados
pela economia mineira.

Em que pese aos grandes problemas decorrentes dos diversos está-
gios da economia nacional, as forças produtivas mineiras conseguiram,
ao longo do período de nossa História inaugurado pelo movimento re-
volucionário de 1930, desenvolver-se a ponto de competir, no mercado
interno, nos mais variados setores da vida econômica. Isso foi consegui-
do principalmente pelo empenho e afinco das lideranças pol íticas e em-
presariais. O Diário do Comércio esteve sempre, durante todo esse tem-
po, ao lado destes empreendimentos que impulsionavam o progresso de
Minas, dando cobertura jornal ística às iniciativas neste sentido.

63



Este jornal tem, portanto, uma posição ímpar na imprensa minei-
ra, constituindo-se em leitura praticamente obrigatória para o empresa-
riado, sobretudo o das pequenas e médias empresas.

Por outro lado, as análises isentas, realistas, sem floreios, que faz
da conjuntura econômica dão ao empresariado o suporte seguro para
suas tomadas de decisões na vida dos negócios. O Diário do Comércio
chega mesmo a se antecipar ao telex com relação a informações de capi-
tal importância nas atividades empresariais.

Nestes 50 anos de sua existência, ele vem dando projeção às idéias
debatidas nas entidades representativas da classe empresarial e hoje é
um fator de integração e união da classe em todo o Estado.

A direção do Diário do Comércio, sempre preocupada em ser-vir
bem a comunidade com prestação de serviços nas mais variadas áreas
criou, em agosto de 1976, o Jornal de Casa, semanário de distribuiçã~
gratuita, sustentado por anunciantes. Era a consagração de uma antiga
idéia baseada em experiência vitoriosa em diversos pa(ses europeus.

Hoje, após sete anos de vitoriosa circulação, o Jornal de Casa é um
sólido empreendimento jornal(stico, com tiragem de 120 mil exempla-
res e distribuição que extrapola os próprios limites da cidade.

A receptividade do público tem sido o seu maior incentivo e com-
prova a enorme aceitação que o empreendimento teve no seio da popu-
lação.

Assim, a empresa Diário do Comércio, após 50 anos de existência,
é uma obra vitoriosa, que já faz parte integrante da vida mineira e que
tem dado uma contribuição inestimável ao progresso e desenvolvimen-
to do nosso Estado.

O seu passado é, hoje, um invulgar ponto de referência, mercê de
sua coerência, das posições assumidas e das campanhas desenvolvidas,
. e um marco para os empreendimentos futuros sempre centrados na evo-
lução e no bem-estar da fam(lia mineira.

Em nome do povo mineiro, nós parabenizamos a diretoria deste
grande jornal e expressamos o mais profundo agradecimento de toda a
comunidade do Estado por tudo aquilo que o Diário do Comércio
tem feito por Minas e pelo Brasil.

Muito obrigado.
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17 DE NOVEMBRO DE 1983.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES.
P~ÇlAL EM COMEMORAÇÃO AO CIN.
QUENTENÁRIO DA FEDERAÇÃO DAS
INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS
GERAIS.

Ao encerrar a reunião, esta Presidência se sente honrada por asso-
ciar-se às homenagens que o povo mineiro, através de seus representan-
tes, presta, com toda justiça, à Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais, entidade que congrega os industriais mineiros, respon-
sáveis diretos por considerável parcela de esforço em prol do desenvol-
vimento econômico e social do nosso Estado.

E oportuno lembrar que a história da FIEMG teve seu início em
12 de fevereiro de 1933, quando um grupo de 25 industriais, liderados
pelo grande patriota e homem público Américo Renê Gianetti, subscre-
veram a proposta de se criar uma federação de industriais que tivesse
por objetivo "promover o desenvolvimento e a prosperidade de todas
as atividades industriais, atuando em prol dos seus interesses e, de um
modo geral, dos da nacionalidade brasileira."

A entidade reúne todos os industriais mineiros, proprietários de
pequenas, médias ou grandes empresas, defendendo os seus interesses,
evitando que a falta do esp írito associativo gere a perda de grande parte
dos lucros industriais.

As classes industriais assim organizadas evitam a dispersão ou per-
da dos esforços necessários ao progresso industrial do Estado.

Os empresários mineiros sabem que a sociedade é um todo har-
mônico e que uma empresa não pode ir bem enquanto o povo passa
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por irremediáveis necessidades. Não existem compartimentos estanques
que possam ficar a salvo das tempestades, mas, sim, um conjunto de in-
teresses comuns que devem ser preservados.

Agora, quando se comemora o cinqüentenário de fundação da
FIEMG, verificamos que a sua linha de atuação, nesses anos, foi em de-
fesa do fortalecimento da economia do Estado, sem deixar de se com-
prometer com o desenvolvimento social da gente mineira.

Uma trajetória que foi não apenas marcada pela valorização do
empresariado, mas também por reivindicações, propostas, reclamações,
sugestões e críticas que visavam sempre à constituição e consolidação
de uma sociedade que fosse politicamente livre, socialmente justa e
economicamente forte.

Sabedores que somos dos ideais patrióticos da entidade, de suas
lutas e vitórias para consolidar a posição do empresariado mineiro ao
lado dos demais segmentos sociais e para construir uma sociedade livre
e democrática, é que lhe rendemos, aqui, a nossa homenagem.

O desenvolvimento econômico deve ser acompanhado do aperfei-
çoamento pol ítico, para que haja progresso social.

A Nação brasileira vive agora uma fase de transição, em busca de
novas etapas em sua vida institucional. O maior anseio de nosso povo,
atualmente, é o dever restabelecida a liberdade democrática e consoli-
dadas as instituições pol íticas, sociais e econômicas que representam a
vontade popular. .

A Federação das Indústrias conquistou, definitivamente, a admi-
raçaõ de nossa gente, pois sempre compreendeu a sua responsabilidade
dentro do contexto social mineiro e brasileiro.

O papel que cabe, nesta hora, aos empresários é de grande impor-
tância, pois as reformas que a Nação deseja dificilmente serão obtidas
num quadro de desemprego e deterioração econômica.

Devemos criar um consenso nacional, incluindo as lideranças sin-
dicais o Governo a iniciativa privada, empresários e trabalhadores,
políti~os etécnic~s, para que a economia e a sociedade do País saiam
do atual quadro de dificuldades com maior 'pujança e para que possa-
mos entregar às geraç{5esvindouras o Brasil com que sonhamos.
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Somente através de um amplo diálogo é que conseguiremos aglu-
tinar elementos para desenvolver uma pol ítica econômica e social que
não se estruture, como vem ocorrendo, à revelia da opinião pública da
Nação e que permita a construção de uma sociedade mais justa e mais
próspera.

As previsões na área econômica são amargas. O quadro recessivo
que aí está conduzirá fatalmente a maior redução nos investimentos
e, conseqüentemente, ao aumento das taxas de desemprego.

É a í que os empresários terão a oportunidade de demonstrar sua
adesão ao projeto do regime democrático, pois os imperativos da jus-
tiça social determinarão a diminuição do fosso que separa as diversas
categorias sociais - a exemplo do que ocorre nos países desenvolvidos
- evitando que, enquanto alguns tenham sempre mais, a grande maio-
ria, que forma a base da pirâmide social, paulatinamente empobreça, co-
mo acabam de revelar, há poucos dias, as insuspeitas estatísticas do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Reconhecemos, por outro lado, que a indústria nacional vem en-
contrando dificuldades e obstáculos, resultado de colocações intransi-
gentes de alguns tecnocratas, delineadores e executores de pol íticas
inadequadas, que impedem a plena expansão das potencialidades in-
dustriais do País - um dos caminhos seguros que se oferecem às na-
ções que aspiram a romper as amarras do subdesenvolvimento para ocu-
par um lugar ao sol no patamar da prosperidade.

Para ajudar o Pa ís a sair da situaça-o em que se encontra, é neces-
sário que a atividade industrial conte com o apoio do Governo, seguin-
do o exemplo das nações que se desenvolveram não mergulhando no
abismo sem fundo da recessão, mas fortalecendo seus parques indus-
triais, a fim de poder cumprir o seu papel no mercado, criando empre-
gos, gerando riquezas, aumentando as exportações, fortalecendo o mer-
cado interno e, conseqüentemente, permitindo a criação e ampliação
de amplos programas de caráter social.

Nós, na qualidade de homens públicos, representantes do povo,
estaremos aqui, na Assembléia Legislativa, sempre atentos e sensíveis
às reivindicações da classe empresarial, procurando servir de canal entre
esta e os Governos Estadual e Federal,pois só a adoção dessa postura
situará a classe pol ítica na luta imperiosa para que a nossa economia,
no futuro, não seja mera repetidora dos padrões de dependência, de
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concentração de renda e de perpetuação intolerável das desigualdades
sociais e pol (ticas.

Tudo o que até aqui temos dito se insere no esp(rito da homena-
gem que o povo mineiro, através dos seus representantes, presta à Fe-
deração das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG, no trans-
curso do cinqüentenário de sua fundação.

Os anos 30 - que assinalam os gloriosos começos dessa entidade
- foram, para todos nós, um tempo de esperança na construção de
um Brasil novo. Decorridos 50 anos, o que nos impede de sucumbir
ao desalento, mantendo viva a esperança de um futuro promissor, é
verificar a permanência, na grandeza e na perseverança de entidades
como a FI EMG, dos nossos melhores ideais. .

Esses ideais' confundem-se, sem sombra de dúvida, com os daque-
les pioneiros que, há cinco décadas atrás, anteviram o papel que essa
entidade desempenharia no panoramal mineiro e brasileiro. Os resul-
tados da atuação da FIEMG, em meio século de existência, a( estão,
à vista de todos, a justificar plenamente o reconhecimento que lhe
devota o povo mineiro, como bem o demonstra a reunião especial
desta tarde.

Cinqüenta anos são passados, durante os quais a Federaça"o das In-
dústrias de Minas Gerais escreveu cap(tulos históricos. E, ao terminar
esta fase, Dr. Nansen de Araújo, esperamos que esta iristituiça'o pros-
siga abrindo os seus caminhos, descortinando novos horizc:>ntes e reali-
zando as mais risonhas perspectivas para o grande futuro desta Nação.

Muito obrigado.
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22 DE NOVEMBRO DE 1983.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES-
PECIAL EM COMEMORAÇÃO À INDE.
PENDENCIA DO LfBANO.

~ com grande satisfação que esta Presidência, ao encerrar a presen-
te reunião especial, associa-se às justas homenagens que se prestam ao
Líbano e à comunidade libanesa radicada no Brasil, quando se comemo-
ra a passagem do 40? aniversário da emancipação pol (tica dessa nação
amiga, e, ao mesmo tempo, destaca e agradece a contribuição libanesa
ao esforço pela construção da Nação brasileira. Por outro lado, trans.
mite aos libaneses a sincera preocupação e o pesar do povo mineiro pe-
la tragédia que ora se abate sobre o seu pa (s, expressando, ao mesmo
tempo, os votos de que a paz e a concórdia voltem, dentro em breve,
a reinar sobre o território desse Estado amigo e desse povo fraterno.

A admiração que nós, brasileiros, dedicamos ao povo libanês e a
amizade cordial e sincera que entre os dois povos foi-se estabelecendo
antecedem a própria independência do Líbano, oficialmente efetuada
a 22 de novembro de 1943. Com efeito, desde o século passado, o Bra-
sil abriu suas portas a uma sempre crescente corrente de imigrantes
desse pa (s. Estes, aqui chegados, foram recebidos de braços abertos,
encontrando condições propícias para iniciar vida nova, sem, contudo,
perder os v(nculos afetivos e sangüíneos que os ligavam à sua terra de
origem. Assim foi-se formando, em nosso Pa(s, a próspera e laboriosa
colônia libanesa, sempre marcada pela peculiar característica do amor
ao trabalho, à iniciativa e à luta, com disposição e dedicação.

Minas Gerais se orgulha de haver sido um dos lugares preferidos pe-
los imigrantes libaneses, que hoje se encontram espalhados por todo o
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nosso Estado, numa verdadeira comunhão de trabalho e amizade com
o povo mineiro.

Todavia, nos dias presentes, as nuvens da discórdia e a tempestade
da tragédia se abateram sobre o território libanês.

O Ubano encontra-se convulsionado por um complexo emaranha-
do de disputas pol(tico-militar-religiosas que, há quase uma década,
trazem a intranqüilidade, a infelicidade, a morte e a tragédia ao territó-
rio libanês, com intervenções estrangeiras que transformaram o seu solo
em campo de choque de interesses hegemônicos diversos.

Por isso, os seus filhos, de todas as partes do mundo, estão aflitos
e angustiados e preocupam-se em que a paz e a felicidade voltem a rei-
nar no território da mãe pátria. Entender o processo da tragédia liba-
nesa é tarefa por demais dif(cil, pois ela está situada mesmo no cerne
da formação do povo, com intrincadas conotações étnicas e religiosas.
Todavia, é fato notório e incontestável que esse mesmo povo já demons-
trou a capacidade de conciliar interesses particulares com o interesse mai-
or e geral do bem-estar e da paz nacionais, fato comprovado por mais de
30 anos de sua história recente. A interferência estrangeira, transfor-
mando o Ubano em tabuleiro de xadrês do jogo internacional das su-
perpotências, é que transforma esse pa ís simpático e amigo num barril
de pólvora das tensões pol íticas mundiais.

Os choques surgiram com o tempo. A Europa interferiu várias ve-
zes para salvaguardar os interesses da minoria cristã. O mandato francês,
após a I Guerra Mundial, insere-se nessa pol ítica.

O Ubano acabou sendo formado por duas pátrias numa só: a
cristã - espiritual, cultural e politicamente mais ligada à Europa - e a
muçulmana, mais ligada ao mundo árabe.

Entretanto, o mandato francês transformou-se rapidamente em
colonialismo puro e simples, oprimindo tanto cristãos quanto muçul-
manos. E, nesta infelicidade comum, amalgamou-se a sua identidade
como cidadãos de um mesmo país e lutou-se pela independência, que
se concretizou a 22 de novembro de 1943.

T0l"!1ando em consideração, com racionalismo, sua tradicional for-
mação em mosaico religioso, o Ubano repartiu entre as diversas comu-
nidades os principais cargos públicos, proporcionalmente à importância
numérica de cada uma. Esta resolução pragmática trouxe mais benef(-
cios do que males. Sobretudo, trouxe a tranqüilidade interna.
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A prosperidade e o desenvolvimento, originários da liberdade po-
Iítica, tornaram-se modelo para o mundo.

Situado numa região - o Oriente Médio - famosa por seus deser-
tos planos, escaldantes e secos, o Ubano sobressai como imenso oásis,
com frescas montanhas de mais de 3 mil metros de altura, água em
abundância, florestas verdejantes e tanta neve que o pa ís é centro de
esqui. Tudo ali recorda a Suíça. O Ubano é, no Oriente Médio, o país
de mais elevado nível educacional, com 85% de alfabetizados em sua
população. Suas mulheres foram as primeiras a obter o direito ae voto,
e sua arquitetura é tão avançada que é modelo para o mundo. Politica-
mente, seu sistema funcionou com grande sucesso e perfeição desde sua
independência.

O Ubano ficou conhecido, por sua estabilidade pol ítica, como a
Su íça do Oriente Médio. Apesar de sua diversidade de ritos e religiões,
de sua variedade de culturas oriental e ocidental, viveu em paz, porque
se respeitavam as crenças e liberdades individuais.

A partir do momento em que, com liberalismo, solidarismo e ge-
nerosidade, o Ubano recebeu em seu território os palestinos, expulsos
de sua pátria, teve in ício a tragédia libanesa. Há oito anos, a discórdia
e a conflagração se abateram sobre o Líbano. Sua luta civil foi, ime-
diatamente, internacionalizada.

Nisso reside o seu drama, que comove a humanidade. O perigo
maior, porém, é que o conflito reúne todos os ingredientes para se
transformar em uma guerra de grandes proporções.

O Ubano pode, pois, transformar-se progressiva e rapidamente
em campo de disputa das grandes potências e em estopim de um confli-
to universal de conseqüências imprevisíveis.

Hoje, como ontem, após oito anos de lutas e destruições, se dei-
xassem que os próprios libaneses cuidassem do Ubano, haveria possi-
velmente a concórdia entre suas diversas facções. Todavia, interesses de
grupos estrangeiros assim não o querem e procuram, através de meios
diversos e de ação sutil e solerte, .jogar grupos contra grupos e seitas
contra seitas, provocando a guerra civil, num jogo internacional de in-
teresses das potências mundiais. Isto é uma temeridade.

Agora, mais do que nunca, o fantasma do apocalipse ronda a hu-
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manidade. A energia nuclear, transformada em instrumento de intimi-
dação e destruição, é uma constante espada de Dâmocles sobre o mun-
do, no qual os senhores da guerra manejam interesses de grupos que
nâ'o titubeiam em pressionar todo o mundo para atingir seus fins.

Uma guerra nuclear total envolveria o mundo na escuridão e no
frio, que poderiam levar a raça humana à extinçâ'o, segundo recente
advertência de um grupo de cientistas. Mais de 750 milhões de pessoas
seriam incineradas, e o restante da humanidade enfrentaria um futuro
sombrio. A longo prazo, a guerra nuclear poderia' significar o desapa-
recimento de toda espécie viva do nosso planeta. A fumaça e a poeira
provocadas pelas bombas encobririam a luz solar, causando a escuridão
e o resfriamento da temperatura, que tornariam impossível a sobrevi-
vência da vida vegetal. Seria impossível limitar uma guerra nuclear.

Não nos move o propósito de alarmar, e achamos que este tipo
de análise - se possível fosse - deveria até ser evitado em uma reunião
como esta, em que visamos demonstrar a nossa solidariedade a um povo
irmão, que atravessa uma diHcil conjuntura de sua vida pol ítica. Toda-
via, é exatamente a nossa preocupação pelo bem-estar de nossos irmãos
libaneses e de toda a humanidade que nos moveu a aproveitar o ensejo
para, publicamente, lançar o nosso sentimento de receio e aflição, bem
como o nosso brado de temor pelo rumo que os acontecimentos que se
desenvolvem no Líbano possam vir a tomar.

Um Líbano estável, democrático, é uma presença indispensável
no Oriente Médio, para a garantia da paz e do equil (brio na região e
no resto do orbe terrestre.

O indescriHvel drama que se desenvolve no L(bano deveria levar
toda a humanidade a refletir e unir seus esforços para salvar esse país
e ajudá-lo a retomar o seu destino, sempre cumprido com brilho e ga-
lhardia, como ponto de equil íbrio, paz e concórdia entre raças e reli-
giões e como encruzilhada de continentes e áreas de influências ideo-
lógicas conflitantes.

Que o Líbano reencontre a paz perdida. Que seus Iíderes, acima e
além 'das diferenças políticas e de credo religioso, superem as suas di-
vergências. Que se encontre o caminho da paz, a fim de se evitar a tra-
gédia local e universal.

,O mundo precisa de paz. A paz no Líbano e no mundo interessa
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ao Brasil, cujo povo, vocacionado para a concórdia, é, neste momento,
solidário com seus irmãos libaneses.

o mundo precisa dos libaneses, porque os libaneses sempre cons-
tru íram um grande ediHcio e - por que não dizer? - a própria nacio-
nalidade dos outros pa íses. O Líbano foi sempre uma catedral. Não
aquela catedral onde fazemos as nossas orações, mas a catedral da inte-
ligência, da cultura e da arte de um povo que está permanentemente
rasgando as suas perspectivas para o futuro. E, neste momento, estamos
solidários com os nossos irmãos, os libaneses.

À colônia libanesa de Minas, o povo mineiro, por intermédio desta
Assembléia Legislativa, manifesta a sua solidariedade, compartilhando
os elevados e justos anseios pela reconquista do direito à felicidade da
grande pátria - o Líbano - que, desde os tempos de glória documen-
tados em antigas escrituras, significou, para toda a humanidade, exem-
plo de dignidade e grandeza.

A Presidência deseja manifestar os agradecimentos do Poder Le-
gislativo às autoridades e demais convidados que, com suas presenças,
abrilhantaram esta solenidade.
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24 DE NOVEMBRO DE 1983.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES-
PECIAL COMEMORATIVA DO CINQÜEN-
TENÁRIO DO INSTITUTO DO AÇOCAR E
DO ÁLCOOL E DO CENTENÁRIO DA USI.
NA ANNA FLOR£NCIA.

Ao termo da presente reunião especial, em que o Poder Legislati-
vo comemora o cinqüentenário do Instituto do Açúcar e do Álcool e o
centenário da Usina Anna Florência, esta Presidência manifesta seu re-
gozijo pelo auspicioso evento e congratula-se com as dinâmicas insti-
tuições pela destacada participação no processo de desenvolvimento
do País. "

A indústria do álcool no Brasil, decorrência natural da indústria
do açúcar, pois originária de seu subproduto - o melaço - a partir de
1973, com a crise energética, passou a ser considerada como meio es-
tabilizador da economia "nacional. A produção brasileira de cana, des-
tinada" quase exclusivamente à fabricação do açúcar, um dos pilares
da economia brasileira no período colonial, cresceu de importância,
exigindo análise mais acurada de suas possibilidades de utilização como
combustível, a par de outras tantas fontes alternativas.

" "

A premente necessidade de se reduzir a importação de petróleo,
o desequil íbrio da balança de pagamentos, o processo inflacionário sem
precedentes, a recessão, os altos níveis de desemprego, a degradação
da vida de modo geral clamam por programas capazes de explorar as
potencialidades internas do Pa ís, acelerando seu ritmo de progresso,
sem provocar a dependência econômica ao estrangeiro e ameaçar a
paz social.
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Diante das dificuldades atuais de se negociar a dívida externa com
os grandes estabelecimentos bancários internacionais, não resta outra
solução que a de mobilizar recursos latentes da terra brasileira.

Entre tais recursos, cujo aproveitamento poderá reativa r o cresci-
mento da Nação, dentro do princípio citado de menor dependência
externa evidencia-se o setor das fontes energéticas alternativas como
o de ~aiores possibilidades. A substituição dos combustíveis fósseis
pelos renováveis, além de representar opção de desenvolvimento, gera
milhares de empregos nas regiões afastadas e soluciona o problema mi-
gratório dos grandes centros urbanos, fixando as populações economi-
camente ativas no campo e aproveitando as vocações regionais.

Todos os rincões da Pátria, inclusive os mais pobres, possuem con-
dições para produzir álcool em grande escala, sendo, portanto, passíveis
de instalação de usinas. Tais atividades têm a vantagem, ainda, de redu-
zir as disparidades de rendas, por serem grandes absorvedoras de mão-
de-obra, além de permitirem a utilização de equipamentos nacionais.

A maioria dos brasileiros, assolados pelos problemas de subempre-
go, submoradia, subeducação e subalimentação, tê~ .exaurida~ s~as for-
ças, incapazes de suportar as crescentes tensões SOCiaiSe economlcas. Já
não bastam as boas intenções ou as meias-medidas.

Urge que as autoridades governamentais se proponham e se dispo-
nham a investir nas fontes alternativas de energia, com a mesma intensi-
dade entusiasmo e desenvoltura com que aplicaram recursos maciços na
pesq~isa de petróleo. ~ necessária a alocação de meios capazes de incor-
porar o País à era do álcool, conforme sua verdadeira vocação ecológica
e em consonância com suas reais possibilidades.

Na conjuntura atual, o único caminho para o Brasil é adotar posi-
ções econômicas decisivas e revolucionárias: A retomada do "desenvol-
vimento e não apenas crescimento", defendida por Schumpeter, faz-se
oportuna. Segundo sua teoria, "produzir significa combinar materiais
e forças a nosso alcance", devendo os pa íses economicamente rr:'~isfra-
cos mobilizar energias internas e concentrar seu esforço na utilização
de recursos endógenos à disposição de nossa criatividade e de nossas
energias vitais.

Faz-se mister que se mobilizem todas as fontes naturais da terra
brasileira, para que a Nação conquiste novas e reanimadoras perspecti-
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vas de vida, dentro de um regime verdadeiramente democrático.

No âmbito do Estado, o próprio plano de Governo prevê que
"Minas deve participar do PROALCOOL, em funçá"o da necessidade do
Estado, sem gerar excedentes, permitindo o plantio de cana apenas em
áreas não utilizadas em produção de alimentos, observando rigoroso
zoneamento ecológico e controle ambiental."

Evitando o impacto cultural, social e humano, decorrente da in-
trodução de atividades empresariais no campo, Minas traça seu novo
perfil energético e busca u.ma pol ítica que coincida com seus interesses
e suas potencialidades.

Dentro dessa linha de pensamento, é com o maior entusiasmo que
homenageamos, nesta Casa, a Usina Anna Florência, pelos 100 anos
de luta, de trabalho, em prol do progresso e do bem-estar social de toda
a Pátria brasileira. .

Em época de extinção de usinas de açúcar, com o decl ínio do mer-
cado açucareiro, a Anna Florência, graças à fibra e à persistência de seus
dirigentes, garantiu a continuidade de sua subsistência, construindo,
com sua história de garra e coragem, um símbolo de pioneirismo em-
presarial para as gerações presentes e futuras.

Ao centenário do estabelecimento, também denominado Usina do
Pião, os aplausos e o reconhecimento da gente montanhesa.

Também ao Instituto do Açúcar e do Alcool nosso reconhecimen-
to profundo pelos 50 anos, meio século, de atuação na defesa dos in-
teresses econômicos e sociais de Minas.

Desempenhando papel de destaque na difícil conquista da liberda-
de econômica e da prosperidade a que tanto aspiramos, esse Instituto,
voltado para a cultura e o aproveitamento de cana-de-açúcar, faz-se me-
recedor do respeito e da confiança do povo, que nele vê uma das dire-
trizes para responder aos grandes desafios da hora atual.

A convocação desta reunião especial pela Assembléia Legislativa
representa a .homenagem do Estado de Minas Gerais, através de seus
representantes, a essas exemplares instituições de nossa terra.
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30 DE NOVEMBRO DE 1983.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO SO-
LENE DE ENCERRAMENTO DA l' SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 100 LEGIS-
LATURA.

A solenidade de hóje marca o encerramento dos trabalhos da HI
Sessão Legislativa da 1O~ Legislatura. Por tradição, ao Presidente deste
Poder incumbe proferir as palavras que pretendem, senão resumir as
tarefas desenvolvidas durante o ano; na concretitude do dia-a-dia da
atividade parlamentar, pelo menos, traduzir o espfrito que orientou os
. esforços desta Casa, ao longo de prof(cuo perfodo de trabalhos legisla-
tivos.

Desde 19 de março, quando iniciamos os nossos traqalhos - e
muitos se lembrarão da ênfase colocada nas palavras sacrais que, pela
tradição, são invocadas na abertura da reunião: "sob a proteção de
Deus iniciamos os nossos trabalhos" - deixamos claro que,' ao suplicar
a divina graça, anelávamos, muito mais do que simplesmente nos ater'
a um dispositivo regimental, reencontrar o profundo significado deuma
prece ao mesmo tempo singela e encorajadora.

Nenhum homem público deve, com efeito, abrir mão do enlevo
transcendente a que se é guindado quando, com o coração entreaberto
e a inteligência pronta, procuramos o amparo superior.

Vários dias, semanas e meses decorreram desde então.

A humanidade, neste ano de 1983, caminhou a sua dura marcha,
experimentando, ao longo do trajeto, as emoções partilhadas por todos
os homens, ora. a alegria das grandes realizações, outras vezes o sofri-
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mento presente a tantas situações da vida. As guerras, os desastres, as
incertezas e dificuldades de toda ordem, sociais, pol (ticas, econômicas,
culturais, foram temas que estiveram presentes às manchetes da im-
prensa falada, escrita e televisionada, reduzindo cada vez mais os mo-
mentos de paz e felicidade da fam(lia humana.

No Brasil, as grandes esperanças suscitadas pelo considerável avan-
ço no panorama institucional, que permitiu uma verdadeira renovação
nos quadros pol (ticosdo Pa (s, com a eleição e posse de vereadores,
prefeitos, deputados estaduais e federais e governadores, escolhidos pelo
voto livre e direto do povo, essas expectativas, atendidas depois de tan-
tos anos, não foram suficientes para varrer de nossos horizontes os es-
pectros de uma crise social, pol (tica e econômica, agravada por pertinaz
inflação, que ameaça, a curto prazo, se não forem aplicados os remédios
adequados, atirar o Pa (s num tenebroso despenhadeiro de medo e de-
sesperança.

Para nossa felicidade, no entanto, somos um povo que não abriu
mão de suas crenças fundamentais. Confiamos, com base em longa
tradição histórica, em utilizar o nosso prestrgio nos foros internacio-
nais, para ajudar a pôr termo à perigosa situação que atravessa a pol (-
tica internacional, e, dentro das nossas fronteiras, sabemos ter ainda
importantes reservas humanas, sociais e pol(ticas, para nos mobilizar
na busca de soluções que permitam ao Brasil sair do impasse em que
se encf)ntra, para ocupar o lugar que, de direito, lhe pertence, no con-
certo das nações.

Estamos em Minas;' o solo das Gerais tem sido, desde longa data,
prop(cio à germinação de idéias e ações positivas em benef(cio da nacio-
nalidade. Desde os parlamentos do povo da Capitania, talvez a mais
antiga forma de representação existente na América, passando pelas ins-
tituições pol(ticas da Prov(ncia, com seus corpos consultivos e delibera-
tivos, e pela Assembléia Provincial mineira, Pélra desaguar, finalmente,
no Co~gresso Constituinte - a primeira forma republicana do que viria
a ser, mais tarde, o Congresso Legislativo, transformado na Assembléia
mineira, e, finalmente, na atual Assembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais - desde aquele long(nquo per(odo da História, Minas tem
tido marcante presença na luta pela democracia e pelo desenvolvimento
do Brasil.

Nos dias correntes, os Deputados com assento nesta Assembléia
Legislativa, voltados para as lições do passado, mas comprometidos com
o presente, debruçam-se sobre os seus sagrados deveres de representan-
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tes do povo, buscando corresponder, acima e além dos seus interesses
pessoais, à confiança neles depositada pelo povo mineiro. Empenhados
neste esforço, trazem vivas nos corações e nas mentes as contribuições
ancestrais que sedimentaram, ao longo dos séculos, uma notável tradi-
ção de cultura e devotamento à causa pública, haurida nas lições de Ti-
radentes, Felipe dos Santos e de todos aqueles que fizeram do protesto
em defesa da liberdade o v(nculo da consciência engajada na História.
Mais recentemente, abeberando-se na lição fecunda de homens públicos
da estatura de Afonso Pena, Bias Fortes, Israel Pinheiro, Juscelino Ku-
bitschek, Mílton Campos, Pedro Aleixo, Renato Azeredo, Teotônio Vi-
lela e - para não deixar de referir uma das lúcidas inteligências pol (ticas
e vocação de estadista de nossos dias - Tancredo Neves, mirando-se nes-
ses ensinamentos, podem os nossos homens públicos fundar o pensa-
mento e a ação num rico manancial de exemplos e de idéias, capaz de
aplainar as asperezas do caminho.

E tudo o que Minas Gerais tem representado na História do Brasil,
como escola de humanismo, de civismo, de cultura e de vida pública,
deve, uma vez mais, por via da ação transfiguradora dos contemporâ-
neos, ser colocado a serviço da Pátria, a fim de que possamos superar
o atual quadro de dificuldades.

Este é o momento do grande consenso nacional. Não o consenso
em torno de nomes, porém, como mais uma vez tem declarado o Go-
vernador do Estado, "um consenso em torno de objetivos fundamen-
tais, inalienáveis, inadiáveis, para vencermos esta hora cr(tica e perigosa
que estamos vivendo". Temos, diante de nós, uma problemática pol(-
tica, institucional, econômica e financeira de tal modo complexa, afir-
ma ele, tIque outra sarda não existe senão o entendimento amplo, não
apenas entre os partidos, mas também entre os diversos segmentos da
sociedade brasileira (. .. ) Não o entendimento em torno de homens ou
em torno de partido, mas em torno de um programa, um programa que
possibilite realmente a transição do autoritarismo para a restauração
plena da democracia, para que esta se faça sem abalos, choques ou muti-
lações, sem ódios, sem revanchismos e sem perigo de retrocessos na or-
dem institucional brasileira."

Eleição direta em todos os n (veis, inclusive, já e agora, para a Presi-
dência da República, convocação de uma Assembléia Constituinte mu-
dança do modelo econômico, renegociação da d (vida externa continua-
ção da luta indormida pela defesa dos direitos humanos d; todos os
brasileiros e pela inviolabilidade da soberania nacional devem ser os lu-
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zeiros resplendentes do nosso compromisso poJ(tico e o fundamento
de um genu (no consenso de opiniões.

Aqui, na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,hoje,
como sempre, sintonizada com a alma nacional, estaremos atentos,
voltados para o cumprimento dos nossos deveres, empenhados, posto
que este Poder é a caixa de ressonância das grandes questões públicas,
no trabalho de legislar e de representar o povo mineiro junto aos cen-
tros decisórios do Estado.

Rematada mais uma etapa da altiva trajetória deste Poder, quando
chegamos aó final da 1~ Sessão Legislativa da 1O~ Legislatura, quere-
mos, na condição de Presidente 'da Assembléia Legislativa, formular o
mais sincero e caloroso agradecimento ao povo destas montanhas, aos
colegas da Mesa Executiva, às Lideranças e aos nobres Deputados, ami-
gos e companheiros de todas as horas, à imprensa, que nos coloca co.ti-
dianamente em contato com a opinião pública, e aos valorosos funcIo-
nários, que tanto nos têm auxiliado no desempenho das nossas tarefas.

Finalmente, renovamos a invocação da graça divina, para que con-
tinuemos a ter esperança, a crer na grandeza e no futuro deste Pa (s,
para que possamos legar à posteridade um Brasil melhor do que o atual,
livre, democrático, soberano, economicamente estável, justo e altivo
como devem ser as grandes nações.

Convoco todos os senhores, autoridades presentes e Deputados,
a ficarem de pé.

"Sob a proteç[o de Deus, declaro encerrada a 1~ Sessão Legisla-
tiva Ordinária da 1O~ Legislatura".

Ao final de nossos trabalhos, a Presidência manifesta a todas as
autoridades e convidados presentes os agradecimentos do Poder Legis-
lativo pelo comparecimento, que muito nos honrou.

Os Srs. Deputados est[o convidados a se dirigirem, incorporados,
hoje, às 18 horas, ao Palácio das Mangabeiras, para comunicarmos o
encerramento desta Ses~ão' Legislat!va a S. Exa. o Sr. Governador do
Estado.
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6 DE DEZEMBRO DE 1983.

DISCURSO PROFERIDO NA SOLENIDADE
DE ENCERRAMENTO DO CURSO A IN-
FORMAÇÃO NO PODER LEGISLATIVO.

Meu caro Deputado, 4ÇJ - Secretário da Assembléia Legislativa e
Presidente do CINPE, Manoel Conegundes; nobre Deputado Fernando
Junqueira, digno 1ÇJ - Secretário da Assembléia; Deputado José Maria
Borges; Dr. Gama, DD. Diretor-Geral, e D. Terezinha do Menino Jesus
- deixo de dizer Cançado, para que o Menino Jesus não fique cansa-
do; professores deste curso, diretores, diplomandos.

Como é de praxe, cumpre ao Presidente desta Casa falar as pala-
vras finais da solenidade. Mas, neste instante, eu não estou cumprindo
apenas a praxe; eu estou cumprindo a minha própria vontade e, em li-
geiras palavras, dirijo uma modesta mensagem a todos os senhores. E,
assim falando, eu diria que nada poderá honrar mais a um modesto
homem público como eu do que ter sido, pela generosidade de meus
pares, guindado à Presidência do Parlamento mineiro. E, em aqui es-
tando, sinto-me inteiramente gratificado neste instante, numa festa co-
mo esta.

Festas e mais festas existem por esta Minas Gerais afora, caracteri-
zadas, a maioria delas, pelas roupagens altamente sofisticadas. Mas a
festa que estamos tendo aqui, neste instante, talvez não tenha as roupa-
gens dessa sofisticação, mas ela tem um significado muito mais impor-
tante e muito mais profundo, que é o preparo, que é o aprimoramento,
que é, acima de tudo, a cultura e a inteligência para a construção do
ediffcio deste Parlamento. E, em se ~onstruindo este ediffcio, logica-
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mente a resultante de tudo isto é a própria construção do edif(cio da
nossa nacionalidade.

Aprendi com um notável escritor, patrício nosso, que os anos pas-
sam e a eternidade chega. Mas aprendi também com outro cientista
polrtico que, enquanto os anos passam e a eternidade chega, as pessoas
que detêm responsabilidades neste Pa ís não permanecem inertes ou
inermes, como no dizer de desnivelados pensadores outros. E, para pro-
var a veracidade desta asserção, basta o exemplo a que estamos assistin-
do aqui hoje. Os funcionários do Poder Legislativo mineiro, cônscios
das suas mais altas responsabilidades, se pr~param para a formação de
um grande exército, que construirá, por certo, as vivas metas, as bases
projetadas e concretadas, para o funcionamento aprimorado desta Casa,
que, em sendo a Casa do povo, é o Poder mais autêntico e mais legíti-
mo, porque aqui se interpretam realmente as mais legítimas aspirações
populares.

Quando assumimos a Presidência desta Casa, juntamente com os
demais companheiros da Mesa Diretora - permitam-me falar agora -
passamos algumas noites indormidas, ao nos defrontarmos com os gran-
des impasses, principalmente com a situação dos funcionários, na areia
movediça de uma lei julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.

Diante disto, assumimos o compromisso moral de encontrar as
fórmulas e os caminhos que possibilitassem resolver o problema desses
funcionários, que se encontravam em situação dif(cil, para que eles
pudessem permanecer aqui conosco, uma vez que eles já pertenciam à
nossa famflia. E, graças a Deus, atingimos este objetivo, não só criando,
através de um projeto, o Quadro Suplementar, para acomodar essas
mais de duas centenas de criaturas humanas que não tinham horizontes,
como também beneficiando os funcionários efetivos e a todos os de-
mais com a incorporação da produtividade, que, até aquele instante,
não integrava os seus vencimentos básicos.

Por outro lado, programamos uma comissão, que está em funcio-
namento, para que, no próximo ano legislativo, possamos fazer a refor-
ma administrativa e, assim, colocar cada um no seu devido lugar, crian-
do uma nova estrutura, lubrificando a máquina, para que cada um possa
realmente servir melhor e ter melhores condições para o trabalho que
estamos fazendo e que, por certo, faremos com muito mais grandeza.
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Então eu diria que, se amanhã' este modesto Presidente porventura
não tiver mais caminho na sua vida pública - e peço a Deus que o te-
nha - eu diria a mim mesmo que estaria perfeitamente gratificado, por
ter tido a honra de passar dois anos na Presidência do Parlamento mi-
neiro, o que acho um grande título, não só por ser Deputado e presi-
dir única e exclusivamente o Poder, mas por conviver com uma massa
de recursos humanos da maior inteligência, da maior cultura, da maior
capacidade, da maior vocação de servir.

Portanto, meus senhores, aqui estamos, nesta solenidade, para
cumprimentar a todos e dizer que nã'o vamos parar aqui. Já assinamos
um convênio com a FUNDEC, da Universidade Federal de Minas Gerais
na busca permanente de cultivarmos a nossa memória, porque entende:
mos que um país que não tem memória perde o seu passado e não cons-
trói o seu futuro. Para que possamos fazer a história do Poder Legisla-
tivo mineiro -e, na história do Poder Legislativo mineiro, não estarão
apenas os Deputados - na retaguarda, formando esse exército cheio de
grandeza, de cultura e de inteligência, por certo nossos funcionários
também lá estarão, porque, graças aos senhores funcionários, é que es-
tamos empreendendo esta grande caminhada.

Gostaria de dizer aos senhores que esta é a Casa dos Deputados,
mas nós, Deputados, não seríamos nada, se não estivesse na nossa reta-
guarda, ou ao nosso lado, esse exército de servidores. Nós pertencemos
à classe polrtica, mas já M(Iton Campos dizia: "0 político tem a sabedo-
ria, mas os técnicos - que são os senhores, assessores, diretores, funcio-
nários da Casa - têm o saber". E o ajustamento do saber e da sabedoria
é que nos faz convergir para o destino com que todos nós sonhamos.

Na conclusão deste curso, poderia repetir aquela expressão do poe-
ta: "Quem mais estuda, mais lauréis conquista, mais se aproxima do
pa fs da luz". Esta foi a inspiração do poeta, ao fazer a tessitura de seus
versos. E os senhores, trabalhando, fazendo cursos, aprimorando-se, es-
tão-se aproximando cada vez mais do país da luz.

E haveremos, se Deus quiser, em março, com a contribuição de
todos, dos funcionários, dos técnicos, dos diretores, dos Deputados, de
lançar um jornal do Parlamento mineiro e, ainda mais, lançar a Revista
do Parlamento Mineiro, que será mensal. Estou certo de que contare-
mos com a contribuição de todos.

Aos senhores, portanto, que me permitiram obter este instante de
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satisfação e de júbilo, sugiro que continuem a caminhar juntos conosco.
Os nossos caminhos são os mesmos caminhos, que estamos percorrendo
juntos, e juntos haveremos de percorrer muitos outros por esta Minas
Gerais afora, caminhos que, tenho certeza, foram e serão de grandes lu-
tas e penosas batalhas, caminhos que foram e serão de muitas dificulda-
des e - por que não dizer? - de muito sofrimento. Mas tenho certeza,
e os senhores bem sabem, de que a dificuldade e o sofrimento na"ocon-
seguirão apagar da nossa consciência c(vica os valores da fé, da esperan-
ça, que estão no mesmo caminho. E estes caminhos, por mais obtusos,
por mais incongruentes e tortuosos que se possam apresentar, nos leva-
ra"o a um mesmo destino. E o nosso grande destino é manter a Assem-
bléia Legislativa de Minas com maior conceito na Federação brasileira.
É este destino que estamos construindo. Estamos construindo o destino
da democracia brasileira. Estamos atravessando o túnel para fazer raiar,
no seu final, a luz excelsa, que fará desaparecer as trevas: a luz eterna
da liberdade.

Parabéns a vocês e muito obrigado.
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9 DE DEZEMBRO DE 1983.

DISCURSO PROFERIDO NO PALÁCIO DA
LmERDADE, DURANTE ALMOÇO EM HO-
MENAGEM AO DR. HERÁCLITO DA FON-
TOURA SOBRAL PINTO.

"Construir e preservar os pilares da ordem jur(dica em meio às cri-
ses econômicas e às agitaçoês sociais, modernizando-a sempre, para não
ser levada de roldão pelos cataclismos da desordem, fortalecendo-a e
aprimorando-a, para que nunca deixe de ser a fortaleza inexpugnável
dos valores eternos e insubstitu (veis do esp(rito, sempre foi e é a grande
'tarefa dos advogados, juristas, magistrados e pol(ticos comprometidos
com a supremacia do Direito, a hegemonia da liberdade e a resplandes-
cência do reinado da Justiça, numa palavra, comprometidos com a De-
mocracia:'

Decorridos três anos, a palestra, proferida na sede da Ordem dos
Advogados do Brasil, pelo então Senador da República e hoje Governa-
dor de Minas Gerais, Dr. Tancredo Neves, publicada com o Htulo A Im-
portância de Resistir ao Arb (trio, quadra primorosamente ao significado
desta solenidade.

Construção da ordem jur(dica, supremacia do Direito, reinado da
Justiça, hegemonia da liberdade, defesa da Democracia - circunstância
alguma seria mais prop(cia à evocaçaõ desses valores que a homenagem
hoje prestada, pelo povo mineiro, através dos Poderes Executivo e Le-
gislativo, a um dos mais ilustres filhos deste Estado, o Dr. Heráclito da
Fontoura Sobral Pinto. '

Que se dê esta reunião nas dependências do histórico Palácio da,
liberdade - testemunha e centro nervoso de alguns dos mais expressi-
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vos episódios da luta pelo estado de direito em nosso País, tradição
ultimamente retomada pelo governo democrático aqui instalado a partir
de 15 de março deste ano; que entre as paredes vetustas deste paço
transcorra, no dia de hoje, esta confraternização em torno do homem
extraordinário que é o advogado Sobral Pinto, a ninguém deve surpre-
ender, mas, sim, evidenciar a convergência natural de gestos que aproxi-
mam naturalmente homens e instituições engajados com compromissos
que, na marcha da História, correspondem ao espírito da época.

A vida e a obra de Sobral Pinto representam a luta incessante em
prol do Direito e da Liberdade. Suas atitudes desassombradas, nos mo-
mentos mais difíceis da vida nacional, o vincularam, desde sempre, à
opção pelo primado dos valores morais, comum à alma mineira. O gran-
de Tristão de Athayde, que há pouco nos deixou, notava, em um de
seus escritos, que "Minas vive uma vida intemporal muito mais aproxi-
mada dos valores eternos que dos modernos." Dizia ele: "0 homem,
aqui, é a medida dos valores vitais e sociais, como Deus é a medida do
homem."

Ora, a missão de Minas está intimamente associada a essa indecli-
nável vocação dos seus melhores filhos. E o caso deste eminente advo-
gado, que, desde muito cedo, nos primeiros contatos com as exigências
da vida prática e as prim ícias do conhecimento, em Barbacena, onde
nasceu, revelou, na vivacidade e agilidade com que se empenhava nas
discussões, a maneira de ser que o distinguiria ao longo da vida.

Estudiosos que se dedicaram a examinar os momentos marcantes
na existência dos grandes homens costumam explicar os seus grandes
gestos - inspirados nos momentos em que eles consideraram as derra-
deiras alternativas e tomaram as decisões inapeláveis - pela ocorrência
de crises que constituem, ao mesmo tempo, passagens cruciais para a
vida da humanidade.

Sócrates experimentou esse transe durante o seu julgamento; Mi-
guel Angelo, enquanto pintava a Capela Sistina; George Washington,
quando, coberto de honrarias, chegado ao posto mais elevado da Nação
americana, se encaminhava para a cadeira governamental; Gandhi, em
viagem à África do Sul, ao sentir, na própria pele, a violência da discri-
minação racial.

A primeira vez que o advogado Sobral Pinto se insurgiu contra a
opressão e decidiu defender o seu semelhante contra a injustiça foi, cer-
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tamente, quando, aos 13 anos de idade, presenciando o espancamento
de um humilde carroceiro, por policiais atrabiliários, interveio em sua
defesa, indo parar, também, na Delegacia de Pol ícia. E, pela vida em
fora, jamais atenderia ao conselho que recebeu, então, do Delegado, de
não se meter em confusão alheia.

Nunca se omitiu. Combateu sempre o bom combate, na defesa das
grandes causas humanas. Entusiasmou-se pela luta pol ítica, estudante
ainda, desde a época da campanha civilista de Rui Barbosa, cuios dis-
cursos inflamados não perdia; ligou-se, moral, intelectual e afetivamente
a alguns dos maiores brasileiros deste século - almas irmãs - como
Jackson de Figueiredo e Alceu Amoroso Lima; esteve ao lado dos perse-
guidos e deserdados da sorte, nunca se intimidando diante da arbitrarie-
dade e da violência, que, mais de uma vez, tentaram esmorecer-lhe o
ânimo, com o confisco da própria liberdade; e estende sua luta até os
dias atuais, pregando, esgrimindo as armas de sua radiosa inteligência,
em prol da democracia.

No Brasil de nossos dias - em que se recorre a tantos sofismas para
justificar a perpetuação do autoritarismo e protelar a restituição ao po-
vo do direito de escolher seus governantes - os apóstolos da liberdade
são tidos em conta de visionários e quixotescos. Praza aos céus, contu-
do, que, em futuro 'bem próximo, brasileiros da estatura moral de Tan-
credo Neves, Sobral Pinto, Celso Furtado, Ulysses Guimarães e outros
sejam aclamados como campeões da causa democrática, gigantes da na-
cionalidade, heróis da Pátria, e que a derrisão e o desprezo selem, pe-
rante a História, o infortúnio dos que, empenhados em trocar interesses
menores pelo sagrado compromisso com o povo, intentam conspurcar
a pureza do ideal democrático e estacionar a roda do tempo.

Ao agraciar, na condição de Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, o Dr. Sobral Pinto com a Medalha da Or-
dem do Mérito Legislativo, desejo, em nome dos meus pares e do povo
mineiro, transmitir a este grande homem público, símbolo do descorti-
no e da bravura dos homens destas montanhas, o sentimento de profun-
da satisfação pela oportunidade de valorizar superiormente a significa-
ção desta comenda, que, afinal de contas, está, hoje, sendo atribu ída
àquele que é, indubitavelmente, neste Pa ís tão necessitado de esperan-
ça, "0 Advogado do Século".
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23 DE DEZEMBRO DE 1983.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO SO-
LENE DE ENCERRAMENTO DA H SES-
SÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA
100 LEGISLATURA.

Cumpre-nos, na condição de Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, encerrar a presente reunião.

Sentimos, neste momento, a responsabilidade de exprimir, em bre-
ves palavras, os sentimentos de quantos, ao longo de um ano fecundo e
exaustivo de trabalhos parlamentares, demonstraram, mais uma vez, a
grandeza de um Poder voltado permanentemente para os interesses do
povo mineiro.

A atividade desenvolvida, durante o ano de 1983, pelos Deputados
com assento nesta Casa, marcou-se induvidosamente pela abnegação,
demonstrada não apenas nas reuniões ordinárias, mas também durante
este mês de dezembro, nas reuniões extraordinárias convocadas pelo
Exmo. Sr. Governador do Estado, nos termos da Constituição Estadual,
para a discussão e votação de projetos do mais alto interesse público.

Temos a convicção de que o ano de 1983 entrará para a história
deste Poder como um dos mais significativos da sua trajetória.

Não fugimos às nossas responsabilidades neste instante de crise.
Crise que tem dimensões sociais, econômicas, pol íticas, religiosas, mas
que não é característica deste momento; está inserida na história mesma
da humanidade, em todas as épocas e em todos os lugares. Cada povo,
cada nação enfrentou e enfrenta os seus problemas específicos e intrans-
feríveis, conjugando, para superá-los, os esforços do povo e das lideran-
ças pai íticas.
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Ao tomar posse no cargo de Presidente deste Poder, em fevereiro
deste ano, já tivéramos a oportunidade de asseverar que os desafios
acompanham os homens desde os primórdios de suas origens. As socie-
dades pré-históricas se viram sacudidas por conflitos de toda a espécie;
a aurora da vida civilizada registra, do mesmo modo, os traumas produ-
zidos por convulsões periódicas; a etapa que costumamos usualmente
identificar como a trajetória da civilização do Ocidente - a partir do
desabrochar da cultura greco-romana - foi também abalada por pro-
fundas conflagrações, fato que veio a confirmar-se nos séculos seguintes,
com a transição para a Idade Média, desta para o Renascimento e daf
para a Era Moderna, na qual se operou uma ruptura cultural que se
prolonga até os dias presentes.

Quando nos debruçamos sobre a História, aprendemos, freqüen-
temente, como as mais diversas civilizações têm conseguido cumprir
os seus destinos e perseverar em sua trajetória, superando os obstácu-
los que lhes são antepostos. A ética do homem ocidental tem muito a
ver com esse élan vital que faz do ser humano, à maneira de Ulisses
grego, alguém que está sempre partindo em busca do seu destino.

Muitos de nós se assustam, hoje, com os problemas que, em toda
parte do mundo, assolam as mais diferentes comunidades. Na socieda-
de complexa em que vivemos, na "aldeia global" a que se referiu com
muita propriedade Marshall McLuhan, estamos todos envolvidos pela
mesma trama, pela mesma teia de problemas; tudo nos afeta, tudo nos
diz respeito, tanto para o bem como para o mal; na prosperidade como
na miséria, na paz como na guerra, a humanidade contemporânea com-
partilhará e herdará um legado comum.

As discussões, hoje em voga, sobre as questões pol (ticas, sociais,
econômicas e culturais, bem como sobre a ameaça de um conflito nu-
clear levam em linha de conta o ponto de vista de que as nossas reali-
dades estão intimamente entrelaçadas: as crises c(c1icas das economias
mais avançadas do mundo ocidental afetam diretamente a economia
dos pa fses subdesenvolvidos; as tensões da inoportuna "guerra fria",
em hora tão ruim revivida pelos "senhores da terra" - para não dizer
os "senhores da guerra" - e a ameaça trágica de um conflito nuclear
generalizado são possibilidades que pairam sobre as nossas cabeças
como espadas de Dâmocles do ju (zo final.

Na condição de brasileiros, sofremos, neste momento, a angústia
e a perplexidade de acompanhar, em todas as suas nuanças, a tremen-
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da crise que ora se abate sobre o nosso povo e que é, sem nenhuma
sombra de dúvida, a pior da nossa História. Já não podemos ousar an-
tever o que será o Brasil nos próximos seis meses. Informações divul-
gadas nos últimos dias, pelos jornais, baseadas em declaraçl1es de fi-
nancistas internacionais, antecipam que, a partir de agora, a nossa crise
econômica marchará decisivamente para o seu apogeu, constitu (do no
epicentro de um cataclismo devastador.

Meus senhores, nossas vidas têm sido dedicadas, desde a juventu-
de, à luta em prol dos interesses maiores de Minas e do Brasil. Essa
opção nos dá, a todos nós, homens públicos, legftimos representantes
do povo, a autoridade moral para, nesta delicada circunstância da vida
brasileira, erguer a nossa voz em defesa dos ideais que nos trouxeram a
esta Casa e que são, também, os ideais da maioria do povo brasileiro.
A voz de Minas sempre se fez ouvir nos momentos mais graves da vida
nacional. I: em Minas que, ainda uma vez - e renovamos a crença nessa
predestinação histórica - é em Minas que, ainda agora, deve-se acender,
neste instante, a tocha do civismo, para que possamos, num grande
clarão, iluminar a consciência nacional. A nossa tradição de humanis-
mo, cultura e bravura cfvica deve ser novamente colocada a serviço da
Nação, para que levemos, aos responsáveis pelas decisões nos mais altos
conselhos da República, um alento, um clamor, um apelo para que se
busquem agora, enquanto é tempo, os caminhos traçados com irretor-
qu fvel nitidez pelo maravilhoso tirocfnio do nosso povo. Este mesmo
povo, cujo rosto nos é tão familiar nas nossas caminhadas, nas ruas, nas
praças e palanques - as pias batismais de nossa vocação pol (tica.

O Brasil tem uma inegável vocação de grandeza; um território com
grande dimensão geográfica; um solo prenhe de riquezas e propfcio à
atividade agropecuária; a unidade idiomática, a riqueza e a variedade
da cultura, o valor das três raças que formam a nossa etnia; a contri-
buição inapreciável dos imigrantes que para aqui vieram ajudar-nos na
formação da nossa Pátria; a força e a capacidade dos nossos trabalhado-
res, que mereceram, muito recentemente, do grande empresário nacio-
nal, Dr. Antônio Erm frio de Moraes, o elogio de que são os melhores
trabalhadores de todo o mundo.

Está na hora de recorrermos a todas essas reservas humanas e ma-
teriais, que são nosso patrimônio inalienável, e retomar o caminho do
desenvolvimento e da prosperidade social, num clima de ampla liberda-
de democrática, assegurando a cada brasileiro o direito de avaliar e es-
colher livremente, pelo voto secreto e direto, os seus representantes nas
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Casas Legislativas, prefeitos, governadores e o próprio presidente da
República, a fim de que, em sintonia com a Nação, possam esses I(deres
conduzir o esforço comum pela redenção da Pátria.

~ uma grande felicidade poder reafirmar, neste momento, em no-
me dos integrantes deste Poder, o nosso compromisso com Minas e com
o Brasil e manifestar a nossa crença profunda, sincera e genu'(na, de que,
com liberdade e trabalho, conseguiremos tudo superar, nãÇ) apenas a"
crise atual, que se encaminha para o seu ponto mais agudo, como as que
sobrevirão no futuro. Podemos dizer, com absoluta tranqüilidade" de
consciência, que os Deputados com assento nesta Casa dignificaram e
dignificam a missão que lhes foi delegada, buscando no trabalho e no es-
forço para cumprir as suas tarefas constitucionais o melhor modo de
corresponder à confiança do povo mineiro. Aqui estivemos, o ano intei-
ro, cada qual defendendo suas idéias, concordando algumas vezes, dis-
cordando outras, mas sempre mantendo os debates à altura das melho-
res tradições destas Minas Gerais.

As Lideranças do PMDB, PDS e PT evidenciaram de modo firme,
porém democrático, a combatividade e competência dos parlamentares
mineiros.

A Mesa Executiva soube, da mesma forma, com o maior coleguis-
mo e a maior amizade, levar a cabo as suas grandes responsabilidades,
as suas pesadas tarefas.

Tivemos, nos funcionários da Secretaria deste Poder, em todos os
instantes, o apoio e a dedicação, às vezes até comoventes, à execução do
nosso trabalho. A História do Poder Legislativo de Minas Gerais terá de
reservar a esses bravos servidores uma página luminosa. Dos trabalhado-
res-mirins, que atuam em nossos gabinetes, até o Diretor-Geral, todos
nos provaram, uma vez mais, a lealdade, a abnegação e a competência
nunca desmentidas.

. Foi das mais construtivas a convivência com a imprensa falada, es-
crita e televisionada, que levou, a todo o povo mineiro, as noHcias do
intenso trabalho que aqui se realizou durante o ano. Os nossos jornalis-
tas, atentos às melhores tradições da imprensa mineira e brasileira, cum-
priram, galharda e patrioticamente, a sua missão.

Agora se interrompe, pelo menos em parte, toda a atividade que
aqui nos reuniu durante tantos dias, semanas e meses. Cansados, porém
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com a satisfação do dever cumprido, vamos agora comemorar com os
nossos familiares a santa festa do Natal. Natal que, desejamos, ilum"ine
o lar de cada brasileiro, para que possamos, lado a lado, com a solida-
riedade de brasileiros cordiais, colaborar na tarefa histórica de modelar
o Brasil entressonhado por alguns dos nossos mais i1ustre~ antepassados
e exigido, com c (vica determinação, pelos contemporâneos.
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19 DE MARÇO DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO
SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 2f SES-
SÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
100 LEGISLATIJRA.

Ao fazer uso da palavra na reunião que inaugura a 2<;1 Sessão Legis-
lativa da 1()<;I Legislatura da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, de-
sejamos assinalar que o ano de 1984 demarca para os que buscam, no
contato com as obras do pensamento, vislumbrar sinais eloqüentes da
História uma quadra de profunda expectativa.

A origem desse sentimento remonta a 1948, quando o escritor in-
glês George Orwell, tomando como ponto de partida a trágica realidade
que caracterizava a Europa do pós-guerra - quando as esperanças outro-
ra radiosas da humanidade se haviam convertido em nada mais que "tri-
bulação e trevas, desmaio e angústia" - escreveu um livro que, como
nenhum outro do gênero, nas últimas décadas, mobilizou as emoções
dos leitores.

1984 - eis o Htulo que Orwell escolheu para esse pequeno gran-
de Iivro, que - passadas mais de três décadas - atinge talvez o auge da
popularidade, lido e estudado por milhares de pessoas em todo o mun-
do. E onde residiria a causa de tão grande interesse?

Imburdo do profundo pessimismo que caracteriza a literatura de
antecipação escrita no Ocidente, após a 11 Guerra Mundial, Orwell vi-
sualiza o mundo, no ano de 1984, como Um Leviatã de três cabeças,
que, embora se agredindo ininterruptamente, muito pouco diferem en-
tre si. Trata-se de três superpotências, cujo território cobre quatro quin-
tos das terras do globo, sendo o restante objeto de uma luta sem fim;
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três Estados totalitários, nos quais 85% da população, os "proJetas",
como são chamados depreciativamente, vegetam na pobreza evivemà
margerp da pol ítica. Aos demais 15%, membros do partido único, de
extração socialista, cabe a fatia maior do bolo, mas, em troca, devem
submefer-se ao rígido controle de um governo impessoal, sem leis es-
critas, dirigido por um "Grande Irmão", onipresente, invisível e imor-
tal.

Efetivamente, Item 1984 o homem não conhece o que seja demo-
cracia: governos totalitários o oprimem, de uma forma total e ultra-
eficiente. Sistemas inteiros foram criados para controlar não somente
as atividades, mas os próprios pensamentos dos seres humanos. Não há
mais liberdade, a não ser aquele tipo de liberdade imposta pelo Estado.
Na'o há mais cultura, a não ser aquela desejada e imposta pelo Estado.
Nl!lo se conhece mais o amor: entre um homem e uma mulher somente
se processam relações determinadas e controladas pelo Estado. E o Es-
tado total, de uma forma total."

Mais longe ainda foi o escritor polonês Stanislas Lem, que, num de
seus romances, antevê multidões sob o efeito de drogas distribu ídas pe-
lo Estado, para que imaginem a existência de faisão. no prato onde
comem capim.

Alguns dos senhores já estarão, neste ponto, indagando o porquê
dessas considerações. Apressamo-nos a esclarecê-Ias:

As crises pol íticas, econômicas e sociais acompanham a humanida-
de desde os seus primórdios. Dentro de uma ampla perspectiva, pode-
mos identificar, ao longo da História do Ocidente, uma luta permanente
pela construçá'o de instituições sólidas, capazes de assegurar os direitos
humanos fundamentais. Dentro desse contexto, o anseio de liberdade
representou sempre um papel central, convergindo, dramaticamente, no
Século XX, para o radical antagonismo entre os totalitarismos - de es-
querda e de direita - e as democracias.

O credo democrático recebeu, no Terceiro Mundo, um forte im-
pulso nos anos seguintes à II Guerra Mundial, mas, como tem sido cons-
tante na História, as crises sócio-econômicas estão sempre a reviver,
principalmente nas nações que ainda não consolidaram suas instituições,
os fantasmas dos regimes ditatoriais, que se caracterizam pelo cancela-
mento das liberdades fundamentais dos cidadãos.

Há que se manter o esp írito- vigilante e os olhos e ouvidos bem
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abertos, quando, por toda a parte, escutamos a inconvincente argumen-
tação dos que se opõem ao pleno exercício das liberdades democráticas.

A profecia de George Orwell continua a ser para nós, brasileiros,
felizmente, apenas uma advertência. Olhando em derredor, nesta so-
frida América Latina, e mesmo em certos pa íses do mundo desenvol-
vido, averiguamos, com tristeza, que a era do "Grande Irmão" não está
muito longe. Nuvens carregadas pairam sobre os sonhos de liberdade de
milhões de seres humanos.

A sociedade brasileira empenha-se, neste momento, numa luta his-
tórica pela reconqu ista da plenitude democrática. Exige e reclama seus
direitos inalienáveis de viver bem e condignamente. E está consciente
de que o primeiro passo a ser dado nesse sentido é o pleno exercício
da cidadania, no qual as pessoas têm o direito de, através das urnas, es-
colher livremente os seus governantes.

Esta é a Casa do povo mineiro. Aqui, Deputados eleitos pelo povo
se esmeram na defesa do interesse público.

Nossas vidas têm sido dedicadas, desde a juventude, à luta em prol
dos interesses maiores de Minas e do Brasil. Essa opção nos dá, a todos
nós, homens públicos, legítimos representantes do povo, a autoridade
moral para, nesta delicada circunstância da vida brasileira, erguer a nos-
sa voz em defesa dos ideais que nos trouxeram a esta Casa e que são,
também, os ideais da maioria do povo brasileiro. A voz de"Minas sempre
se fez ouvir nos momentos mais graves da vida nacional. 1: em Minas
que, ainda uma vez - e renovamos a crença nessa predestinação histó-
rica - é em Minas que, ainda agora, deve-se acender; neste instante, a
tocha do civismo, a lâmpada votiva, para que possamos, num grande cla-
rão, iluminar a consciência nacional. A nossa tradição de humanismo,
cultura e bravura cívica deve ser novamente colocada a serviço da Na-
ção, para que levemos aos responsáveis pelas decisões nos mais altos
conselhos da República um alento, um clamor, um apelo para que se
busquem agora, enquanto é tempo, os caminhos traçados com irretor-
qu {vel nitidez pelo maravilhoso tirocínio do nosso povo. Este mesmo
povo, cujo rosto nos é tão familiar nas nossas caminhadas pelas ruas,
pelas praças e pelos palanques - as pias batismais de nossa vocação
pol ítica.

Nossa Pátria está destinada à grandeza. E a esse patamar só chega-
remos através da democracia. Tenhamos a coragem cívica de assumir
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as responsabilidades deste momento histórico. Na'o é da rndole de nosso
povo resignar-se à fatalidade. Para onde soprar a brisa da liberdade e da
democracia, nós marcharemos. Perfilhar os caminhos assinalados pelo
"Grande Irmão", jamais.

o povo mineiro, através de seus representantes, no início de mais
uma temporada de trabalho e de luta, renova o compromisso sempiter-
no de Minas com a grandeza da Pátria.

Esta Casa, a Casa do povo mineiro, continuará sendo o ponto de
convergência de todas as suas ansiedades e aspirações.

Mais do que nunca, agora, o Parlamento precisa de um posiciona-
mento digno para fazer valer o seu poder, e tenho certeza de que o Poder
Legislativo de Minas dará o exemplo, cumprindo missão histórica no
momento que atravessamos e tomando decisões que possam, quem sa-
be, mudar o curso dos acontecimentos, nesta areia movediça em que a
Nação se acha mergulhada.
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28 DE MARÇO DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES-
PECIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA
INTERNACIONAL DA MULHER.

A Presidência, ao encerrar a presente reunião, ratifica inteiramente
as palavras pronunciadas pelos oradores do PMDB, do PDS e do PT e
relembra, por achar oportunos, os termos constantes de importante
documento firmado, há algum tempo, no México, na comemoração do
Ano Internacional da Mulher:

"O Ano da Mulher levou a intensificar a ação visando a assegurar a
plena integração das mulheres no esforço de desenvolvimento, a fazê-Ias
participar da cooperação internacional e do esforço de paz mundial com
base na igualdade de direitos, de possibilidades e responsabilidades
entre mulheres e homens.

Os governos deveriam, em função das necessidades nacionais,
tomar medidas para que as pessoas dos dois sexos se beneficiem igual-
mente das possibilidades de ensino e formação, em qualquer grau que
seja, no contexto de uma educação escolar e extra-escolar permanente",

Grande emoção acode ao nosso espírito quando chamados a nos
manifestarmos sobre um tema tão rico como este.

A primeira sensação é de pasmo, ao verificarmos como, há tão
pouco tempo, uma parcela significativa da humanidade era brutalmente
discriminada, arrostando obstáculos quase intranspon íveis para poder
realizar-se como seres humanos.
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Afinal de contas, o dia 8 de março de 1908, longe de significar
uma época remota, perdida na voragem dos séculos, pertence
precisamente à era contemporânea; diz respeito a este Século XX, de
que tanto nos orgulhamos, pelas grandes conquistas que conseguiram
transformar radicalmente as nossas condições sociais e econômicas.

E o que ocorreu então? Que acontecimento tão marcante teve o
condão de conferir a uma simples data essa prodigiosa relevância?

Naquele dia, as operárias da fábrica Cotton , de Nova Iorque,
resolveram, numa atitude pioneira e intimorata, rebelar-se contra as
condições precárias de trabalho a que eram submetidas: jornada laboral
excessivamente longa, condições precárias, maus tratos dos patrões
salários insuficientes para atender as suas necessidades básicas e outras
distorções.

Os patrões reagiram de um modo extremamente indigno, que não
encontra guarida nas leis e nos costumes dos povos civilizados: determi-
naram que se fechassem os portões e se ateasse fogo à fábrica. O resul-
tado foi uma terrível carnificina, com a morte de mais de uma centena
de operárias.

Sabe-se hoje que, ao final da I Guerra Mundial, era desesperadora
a situação dos operários. Os grandes desn (veis sociais então existentes
despertaram a consciência coletiva para a necessidade premente de
assegurar aos trabalhadores n(vel de vida compatível com a dignidade
humana. Coincide esse pedodo com a emergência da mulher no
mercado de trabalho. Tornou-se clara a imperiosa necessidade de se
implantar uma nova ordem social, em que homens e mulheres
recebessem proteção e tivessem acesso aos benefícios sociais.

A sociedade então emergente, estruturada em. moldes neocapitalis-
tas, introduz no mercado novas demandas e novos produtos, que
exigem nova força de trabalho. Utilidades domésticas são produzidas
em série, para a demanda do mercado. Para adquiri-Ias, é necessário
aumentar a renda familiar. O trinômio trabalho/capital/produto passa a
caracterizar essa realidade. Mormente nos pa (ses mais desenvolvidos, a
mulher começa a conquistar espaços na organização econômica, social e
pol (tica. Contribui para a economia doméstica e participa ativamente da
atividade pol (tica. No Brasil, conquista o pleno direito da cidadania em
1930, quando passa a exercitar o direito do voto.
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Longe estavam os tempos em que a mulher concordava em ser
tutelada, seja por motivos pol íticos, seja por motivos religiosos.
Outrora, solteira ou viúva, subordinava-se a uma tutela perpétua.
Através do casamento, escapava à ingerência dos pais ou dos parentes,
para submeter-se ao poder do marido. Ao casamento associava-se a
idéia ?~d.ecad~ncia da capacidade feminina; em conseqüência, a legisla-
ç~o cIvil inclUIU a mulher casada no rol dos menores, pródigos e sil.
vlculas.

No Brasil contemporâneo, porém, a luta das mulheres em defesa
dos seus direitos cresce a cada dia, com uma participação pol (tica
crescente, seja na forma de movimentos anônimos - vale dizer não
institucionais, como o feminismo - seja pela integração dos pa;tidos
políticos, que passam a contar, em suas fileiras, com a força nova e
atuante das alas femininas, na busca dos ideais democráticos, baseados
nos valores da liberdade e da justiça social..

Poderíamos citar, a título de exemplo, e sem nenhuma intenção
de esgotar a lista, alguns nomes de pioneiras que deram excepcional
contribuição às lutas pela emancipação feminina no País: N ísia Floresta,
que, em sua tarefa educativa, conscientizou as moças daquele tempo do
seu valor e da necessidade de participação; Berta Lutz, parlamentar que,
em 1919, criou a Federação Brasileira de Progresso Feminino e a
Aliança Brasileira pelo Sufrágio Feminino; Carlota Pereira de Queiroz,
cuja luta assinalou o incentivo à criação de creches e licença remunerada
para o parto; e tantas outras que, através dos tempos, vêm contribuindo
para a evolução da mulher, despertando-lhe a consciência cívica do
dever e conduzindo-a a contribuir para o desenvolvimento e bem-estar
social.

As considerações até aqui feitas ligam-se inextricavelmente ao
esforço despendido, neste momento, por toda a sociedade brasileira,
através de praticamente todos os seus segmentos, pela redemocratização
do Brasil. Em nossas viagens pelo Estado e pelo Pa (s, nas concentrações
pol íticas que têm assinalado, em páginas memoráveis, a emergência de
um povo que exige, em un (ssono, a devolução dos seus direitos básicos,
temos assistido a inequ ívocas manifestações, partidas de mulheres de
todas as idades e condições sociais, que enfrentam, muitas vezes a
violência, mas que não abrem mão de externar, em praça pública,' as
suas convicções democráticas.

E por reconhecer este fato que a Assembléia Legislativa do Estado
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de Minas Gerais passou a reservar todo ano uma data especial para
comemorar o Dia Internacional da mulher. E bem verdade que, para
nós, todos os dias do ano ainda seriam poucos para celebrar-lhes as
excelsas virtudes, mas, de qualquer maneira, a institucionalização de
um dia especial para homenageá-Ias reflete esse apreço, essa conside
ração e esse respeito que povoam o coração de cada um de nós que
rejeitamos, definitivamente, a idéia de nos relacionarmos com o "eterno
feminino" numa base de dominação. A democracia reconhece e
consagra a igualdade humana, e o Brasil, neste delicado momento da
sua História, só poderá superar as ameaças que a ( estão e caminhar para
um destino de grandeza se compreender bem esses fatos.

o Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais congratula-se, pois,
neste momento, com as mulheres mineiras e brasileiras e vê, na luta das
valorosas companheiras, um oportuno e intransfer(vel contributo à
luta pela redemocratização do Pa (s.

Estamos certos de que, a partir deste instante, a sociedade se
conscientizou do papel da mulher no seu seio.

Começamos a entender que a mulher, consciente de sua grande
missão a cumprir dentro do processo pol (tico e administrativo da Nação,.
está de fato conosco, fazendo uma verdadeira reciclagem para o advento
de uma nova sociedade brasileira.

Muito obrigado.
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11 DE ABRIL DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO E&
PECIAL EM HOMENAGEM À MEMORIA
DO DR. JOse MENDES JúNIOR.

A Presidência, ao encerrar a presente reunia"o, associa-se às justas
homenagens prestadas à memória do empresário José Mendes Júnior.

Ao refletirmos sobre a vida e sobre as obras realizadas por aqueles
que nos têm deixado, somos, muitas vezes, levados à 'alorização de ape-
nas um aspecto destas últimas. No caso do Dr. José Mences JÚnior é
certo que o Paes inteiro ouviu sempre falar do capitllo de indústria do
~m~reendedor qu~, mercê de estrênuo esforço que lhe consumiu a ~ida
inteira, levou as suas organizações a ocupar lugar de proa na'o apenas no
Brasil, mas no mundo Inteiro.

A Construtora Mendes Júnior passou, de repente, a apresentar-se
nos quatro cantos da Terra, ganhando concorrências importantes e exe-
cutando obras de grande envergadura, que se tornaram poss(veis com o
emprego de excelente mão-de-obra - a do trabalhador brasileiro - e
tecnologia extremamente sofisticada, quase toda ela produzida neste
Paes.

A capacidade de realizaçã"o do Dr. José Mendes Júnior e a grande-
za do patrimônio tecnológico e econômico que nos legou têm sido com
justiça ressaltadas em inúmeras homenagens de que ele foi alvo em vida
e após sua morte.

Quanto a nós, conhecendo tanto a sua obra quanto a grandeza de
seu esp(rito privilegiado, nos sentimos impressionados, particularmente,
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- pelo seu permanente compromisso com a soqiedade como um todo e
não apenas com o engrandecimento de seu império econômico.

Esta característica de sua personalidade lhe confere uma dimensão
que o coloca muito acima dos homens comuns, mesmo porque, neste
aspecto, ele avançou no tempo, tornando-se contemporâneo do futuro.

o Or. José Mendes Júnior tinha, de fato, uma visão mais ampla
da atividade empresarial. Esta visão o levou a buscar novos horizontes
e a ultrapassar as fronteiras do Estado e do Pa (s. Mas, muito mais do
que isso, levou-o a situar o desempenho de sua empresa dentro de um
contexto muito mais abrangente.

Enquanto outros empresários se prendiam aos indicadores de na-
tureza financeira ou material, ligados à capacidade de produção e de
comercializaçáb, o Or. José Mendes Júnior procurava incluir entre os
objetivos específicos de sua empresa o atendimento ao aspecto humano
e social. Esta é uma atitude nova, resultante de um amadurecimento es-
piritual mais profundo, próprio dos homens que se libertaram do ego-
centrismo a n (vel pessoal, a nível de empresa ou de comunidade.

Hoje não se concebe a existência de qualquer atividade - seja
empresarial ou em qualquer outro campo das realizações humanas -
divorciada dos problemas da comunidade.

Mais cedo ou mais tarde, o homem terá de se conscientizar de que
o bem individual não é incompatível com o bem comum e terá de en-
tender que, se os recursos da terra forem bem administrados, propor-
cionarão a todos um nível de vida melhor do que o das classes abasta-
das de qualquer pa (s.

A crise que estamos vivendo tem contribu ído muito para desper-
tar as pessoas, levando-as a um nível mais elevado de conscientização
social, e isso nâ"odeixa de ser um aspecto positivo.

Entretanto, muito antes de se manifestarem as circunstâncias que
estamos vivendo, o Or. José Mendes Júnior, ao definir a filosofia de sua
empresa, tanto nos aspectos operacionais quanto no que se relaciona
com os aspectos conceituais, tinha sempre a preocupaçâ"o de conferir-
lhe um sentido mais amplo. Para ele, a empresa tinha compromisso com
as pessoas que vivem dentro ou fora dela e, mais do que isso, com a
sociedade como um todo.
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Sem dúvida, tal filosofia de trabalho, aliada a uma fantástica capa-
cidade de liderança, terá sido a principal responsável pelo sucesso desta
empresa, que rompeu as fronteiras do Pa (s e abriu para o Brasil as por-
tas do mercado mundial, realizando obras que contribu (ram para elevar
e engrandecer o conceito da engenharia nacional.

Eis o aspecto que gostaríamos de ressaltar, em adendo ao que se
disse hoje em homenagem à memória desse extraordinário mineiro, que,
pela sua inteligência, arrojo e grandeza- d'alma, descortinou novos ho-
rizontes para a nossa engenharia.

Para a posteridade, hão de ficar os exemplos deste homem, que,
além de capitão de indústria, foi solidário com seus semelhantes, ex-
pressando essa solidariedade no trato com seus subordinados e em vá-
rios trabalhos de assistência social.

A solidariedade é o único caminho que pode conduzir o mundo
a transformações mais profundas, tornando-o melhor.

Eis por que esta Assembléia sente-se feliz ao homenagear o Or. Jo-
sé Mendes Júnior, homem de espírito magnânimo, que teve aquelas
mesmas preocupações dos homens públicos permanentemente voltados
para os problemas sociais.

Nunca é demais repetir que o panorama pol (tico e econômico na-
cional está em acentuado processo de mUtação. Os homens que detêm
alguma responsabilidade neste processo devem antecipar as mudanças,
medir o seu curso e direcioná-Ias para objetivos predeterminados.

A transformação econômica e pol ítica não é mais uma frase abs-
trata, mas um processo em que todos nós estamos engajados, em base
altamente consciente.

Neste processo, cabe à empresa e ao empresário grande parcela de
responsabilidade. Em razão disso, deve ele integrar-se na classe pol (tica,
na definição dos procedimentos inerentes às modificações pol ítico-so-
ciais que se fazem necessárias.

A tarefa que nos aguarda é penosa e árdua. Entretanto, a contem-
plação da vida e da obra de homens da estirpe de José Mendes Júnior
nos infunde a crença na capacidade de superarmos nã"osó a crise atual,
que parece ter atingido seu ápice, mas qualquer outra que sobrevier
no futuro.
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25 DE ABRIL DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES-
PECIAL PARA ENTREGA DO TrrULO DE
CIDADÃO HONORÁRIO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS AO DR. JAMIL SALmA.

Já se tornou tradição, no Poder Legislativo de Minas Gerais, agra-
ciar, com a cidadania honorária do Estado, personalidades que se fazem
presentes em nossa História, através do trabalho e da cultura voltados
para o desenvolvimento e bem-estar de nossa gente.

A reunião de hoje, que se reveste da mais elevada significação,
traz, ao centro das atenções desta Casa, a figura honrada e ilustre do
paulista Jamil Saliba, um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimen-
to da indústria da tecelegem em nosso Estado.

A vocação natural de s(rios e libaneses para a atividade têxtil está
comprovada nas ra(zes históricas daquelas civilizações. Já desde o Sé-
culo XVI, a arte persa, revelada em tecidos decorados com figuras hu-
manas, pássaros, árvores e cenas históricas, impôs-se pela beleza e pelo
apuro.

Transplantada para o Brasil, essa atividade veio a se constituir em
uma das nossas principais fontes de divisas, demonstrando a contribui-
ção s(rio-libanesa à nossa civilização, à qual se incorporaram a (ndole
e os traços de povos inteligentes, tenazes, laboriosos, dotados de elevada
espiritualidade, porém sensíveis aos progressos da ciência e da tecnolo-
gia.

"A rapidez e a perfeição com que se reproduzem atualmente os
mais variados tecidos, por meios mecânicos, deixaram para trás a anti-
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ga confecção manual, demorada e trabalhosa, originária dos mais lon-
gínquos tempos, que chegou a ilustrar poesias, romances e histórias de
fadas. Do rústico tear até as modernas máquinas eletrônicas, muita coi-
sa se inventou e se aperfeiçoou, e até mesmo as fibras naturais cederam
lugar às de laboratório, artificiais e sintéticas.

A tecelagem percorreu longa trajetória histórica, existindo, hoje,
no Brasil, mais de mil fábricas de tecidos, desde as meramente artesa-
nais até as mais atualizadas.

Em Minas Gerais, a indústria têxtil é uma das atividades econômi-
cas mais tradicionais, tendo começado a desenvolver-se em 1872. A
pol ítica de substituição de importaçá''o, a partir de 1930, concorreu
para aumentar o número de fábricas aqui instaladas.

Em decorrência do desenvolvimento de setores industriais mais
dinâmicos, a indústria têxtil não conseguiu manter o mesmo ritmo de
crescimento verificado na primeira metade do século. Mesmo assim,
sua posição cresce de importância, pela absorção de um grande contin-
gente de mão-de-obra.

Favorecida pela posição geográfica e estratégica em relaçã"o aos
principais mercados consumidores, a indústria têxtil, com possibilida-
des de expansão no mercado interno e externo, desfruta, entre nós, de
boas perspectivas, embora todos os setores da economia se ressintam
da crise que afeta, atualmente, o País.

o nosso ilustre homenageado, Jamil Saliba, portador de notável
capacidade empresarial, com formação profissional de alto nível, tor-
nou-se personalidade de destaque, integrando o Grupo Saliba em AI-
fenas, cuja atividade principal é a indústria da tecelagem, incentivando
sobremaneira essa progressista cidade, e, ao mesmo tempo, proporcio-
nando inúmeros empregos a diversas fam ílias alfenenses.

Emprego! Essa palavra assume conotações quase mágicas no qua-
dro de desolação, miséria e carência generalizadas a que foi lançado
este País pela recessão aguda, conseqüência de um modelo econômico
socialmente perverso.

Enfrentando corajosamente a crise econÔmica em que vivemos,
sem diminuir a produção e a absorção de mão-de-obra r o Grupo Saliba
tem intensa participação na vida comunitária de Alfenas, em prol do
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bem-estar da população. Atuação que é marcadamente pol ítica e social,
à frente de entidades assistenciais, hospitalares, de classes empresariais
e da sociedade sírio-libanesa.

Tudo isso demonstra inegavelmente o valor de Jamil Saliba como
cidadão sensível às necessidades humanas e sociais, capaz de prestar
os maiores benefícios ao seu semelhante e de dar mostras de labor in-
cansável na pugna em favor do desenvolvimento e do bem-estar social
~, inegavelmente, uma forma digna de se integrar à vida de nosso Es~
tado, enriquecendo-o com as suas qualidades pessoais, postas a serviço
do bem comum.

A atividade empresarial para esse Iíder, que agora se torna nosso
coestaduano, não se resume ao conceito de lucro, antes se converte em
base para valorização do social, dignificando o sentido do trabalho.

Por ~udo isso, devemos deixar bem clara a nossa satisfação em
ter, a partir de agora, Jamil Saliba como Cidadão Honorário de Minas
pois este título representa, sem sombra de dúvida, o reconheciment~
do povo mineiro pela fecunda atuação do homenageado em prol de
nosso desenvolvimento e bem-estar.

o Brasil enfrenta, neste momento, uma crise de dimensões ainda
~mpr~vis~veis. A.s. dific~ldades econômicas - com as suas gravíssimas
Impllcaçoes SOCiaiS- Junta-se o entrechoque entre o autoritarismo e
os I~gftimos anseios do povo brasileiro. Só os esforços em prol da
conciliação poderão, em meio à tempestade que se avizinha, remover
a~ arestas e estabelecer a prática do bom senso. Pol íticos e empresários
tem ~ma tarefa comum a realizar na carregada atmosfera política des-
ses ~Ias. ~estos como este, através do qual o Poder Legislativo incorpo-
ra simbolicamente a nossa comunidade homens da estatura de Jamil
Saliba, reforçam os marcos indicadores do caminho a ser trilhado.

E, pois, com grande satisfação que esta Presidência ao encerrar
a pre~ente. reunião especial, associa-se às justas homenag~ns prestadas
a Jamil Sallba e ao seu grupo empresarial.
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18 DE MAIO DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO NA SOLENIDADE
DE ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA SE-
MANA DE RECURSOS HUMANOS.

Tenho a honra de encerrar, neste momento, a Primeira Semana de
Recursos Humanos, promovida pela Mesa da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, sob a coordenação da Diretoria de Pessoal,
através da Comissão Técnica de R~cursos Humanos.

Encerrar significa pôr termo, concluir, terminar, rematar, fechar.

Nunca essas palavras pareceram tão inadequadas. O que aqui se
passou nesta inesquec(vel semana, aproxima-se muito mais de um in(cio,
começo, abertura.

Ninguém melhor do que vocês, que vêm, desde segunda-feira, par-
ticipando destes encontros tão importantes, pode avaliar o sentido do
racioc(nio ora externado.

E essa relevância se fez notar na medida em que as palestras e os
debates evidenciaram, de um lado, o genu (no interesse dos participantes
e, de outra parte, a tomada de consciência dos membros deste Legisla-
tivo de que é chegada a hora de instaurar um novo estilo de relaciona-
mento entre os segmentos pol (tico e administrativo, entre Deputados e
funcionários. I: inegável, meus amigos, que os nossos destinos e as nos-
sas tarefas, enquanto indiv(duos que atuam dentro desta instituição,
embora de natureza diversa, se complementam deum modo ou de ou-
tro.



Ao longo de cinco dias, por aqui passaram diversos conferencistas,
recrutados em prestigiosas organizações, todos portadores de curdcu-
los expressivos e conhecimentos qualificados.

Inicialmente, o Dr. Sebastião Carlos de Oliveira Andrade, Subsecre-
tário da Indústria e Comércio do Estado do Paraná, abordou tema de
palpitante atualidade, O Sistema Participativo como Base para a Efi-
cácia de Governo no Regime de Recursos Escassos; em seguida, coube
ao Dr. Luiz Antônio Alves Soares, sociólogo do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico, discorrer sobre O Legislativo como Organi.
zaçao Formal. Desenvolvimento Humano e Organizacional no Contexto
Legislativo foi a temática tratada na quarta-feira, pelo Dr. Ettore da
Costa Pereira, Coordenador do Centro de Treinamento e Desenvolvi-
mento do Senado Federal. Ainda ontem, puderam vocês assistir a uma
notável exposição sobre Os Aspectos Humanos da Administração Le-
gislativa, proferida pelo Dr. Antônio Roberto Soares, administrador de
empresas com especialização em Psicologia Empresarial; e hoje, final.
mente, o Dr. Geraldo Eustáquio de Souza, economista, administrador
de empresas e consultor empresarial, enriqueceu extraordinariamente
os nossos conhecimentos, abordando O Treinamento como Contribui.
ção à Eficácia da Administração Legislativa.

Desincumbindo-nos da honrosa tarefa que nos foi delegada, de
encerrar esta Semana de Recursos Humanos, queremos insistir em
questionar o conceito de encerramento, porque o que aqui temos é
alguma coisa em estado de semente, algo que irá germinar e que, aliás,
já está germinando, agora mesmo, no coração e na mente de cada um
de vocês.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ontem, ho-
je e sempre um Poder a serviço do povo - só poderá realizar o papel
que lhe está reservado no contexto da sociedade contemporânea, se
puder contar com o indispensável apoio técnico e administrativo de
uma Secretaria eficiente e dinâmica.

Mas é preciso deixar claro, de uma vez por todas, que a Mesa da
Assembléia, traduzindo firme consenso entre os Deputados que aqui
têm assento, não vê, nos funcionários que compõem a Secretaria, ape-
nas instrumentos para realizar a sua missão, ou, na imagem utilizada
por Lewis Mumford, "meros parafusos de uma vasta engrenagem".
Timbra, porém, em vislumbrar, no seu corpo de funcionários, a di-
mensão humana de quem vive, ama, sonha, sofre, alegra-se, entristece-
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se, trabalha e se diverte - pois sâ'o gestos pertinentes à noça'o de huma-
nidade.

Aqui temos uma comunidade de pessoas. Os papéis, é verdade,
são diferentes. Uns têm a incumbência, alicerçada na representativida-
de, de legislar e de fiscalizar os atos da administração; outros têm a res-
ponsabilidade de oferecer apoio técnico à atividade parlamentar. Não
se pode negar, entretanto, que todos conjugam esforços e contribuem
para a mesma finalidade. Costumo dizer que existe uma complementari-
dade entre o saber dos técnicos e a sabedoria dos pol (ticos. Uns preci-
sam dos outros, e a tarefa a ser cumprida requer a contribuição de to-
dos.

Por tudo isso é, para nós, auspiciosa a oportunidade de estar aqui
entre vocês, neste momento, presidindo a esta reunião, que, como já
disse, marca não o fim, mas o começo de uma era, a aurora de um novo
tempo, em que os funcionários da Secretaria deste Poder receberão da
Mesa Diretora todo o incentivo para a obtenção dos meios que lhes
permitirão, no âmbito desta instituição, realizar-se como pessoas e
crescer na carreira que abraçaram.

Está, pois, de parabéns a Diretoria-Geral, a Diretoria de Pessoal e
a Comissão Técnica de Recursos Humanos, que tão bem souberam
interpretar as diretrizes baixadas pela Mesa Diretora, propiciando a
todos os funcionários esta notável oportunidade de aprimorarem os
seus conhecimentos e amadurecerem as suas consciências.

Agradeço, assim, a todos, e renovo ao Prof. Geraldo Eustáquio de
Souza e aos conferencistas que o antecederam os agradecimentos da
Mesa da Assembléia Legislativa.

Está encerrada a presente reunião.
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31 DE MAlO DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES-
PECIAL EM HOMENAGEM À UNIVERSI-
DADE FEDERAL DE MINAS GERAIS.

Ao encerrar esta reunião especial, a Presidência associa-se não pro-
priamente às homenagens, mas ao gesto de solidariedade c(vica com que
os representantes do povo mineiro decidiram, no dia de hoje, unir-se
aos professores universitários e fazer também suas as justas reivindica-
ções da classe.

Os oradores que nos precederam, destacados pelas Lideranças da
Casa, já abordaram os aspectos referentes à realidade das universidades
brasileiras nos dias correntes. Cabe-nos, agora, rematar o que foi dito,
alinhavando os conceitos até aqui expendidos.

Abordando a problemática universitária, lembramo-nos de Karl
Jaspers, o grande professor e filósofo alemão da existência, cujo cen-
tenário se comemorou no ano passado. Esse grande mestre dedicou-se,
como poucos, à reflexão sobre a universidade. Via a instituição "como
uma comunidade de vida espiritual fundada na busca da verdade, de
tal forma que a sua tarefa é realizar, em cada geração humana, uma
consciência máxima da verdade."

Em discurso pronunciado em 1945, ele expôs seu pensamento
sobre essa comunidade: "Penso em uma universidade em que a pesqui-
sa seja inseparável do ensino, em que a liberdade de ensinar e de apren-
der seja a condição da independência responsável de todos, em que se
ignore a máquina de instruir e as especializaç6es esterilizantes, em que,

119



em síntese, se realize a unidade das ciências na comunicaçSo viva e na
emulação intelectual".

Sua identificação espiritual com a instituição chegou ao ponto de,
expulso em 1937 da cátedra de Filosofia que ocupava na Universidade
de Heildelberg, por suas posições pol íticas - assistia-se, na época, à as-
censão do nazismo - continuar, segundo ele mesmo relatou, "a morar
a alguns passos da Faculdade, passando diante dela todos os dias." E
acrescenta: "Não cessei de considerá-Ia uma fonte de energia para
mim".

Jaspers, com efeito, retirava essa energia, esse é1an, nSo de uma
universidade desfigurada pela influência nazista, mas da idéia de uni-
versidade, naquilo que ela possui de veracidade e de verdade.

Por que essa digressão?

I: preciso afirmar, com toda a clareza, que o Poder Legislativo do
Estado de Minas Gerais vislumbra, na categoria dos professores univer-
sitários, um contingente de trabalhadores do pensamento, imbu ídos de
uma missão, que transcende os horizontes limitados de uma geração,
para se projetar no futuro da Pátria. .

Vivemos hoje, no Brasil, a que é, talvez, a pior crise da História
republicana. Assistimos ao crescimento vertiginoso e desmedido da dí-
vida externa; a uma dura recessão imposta à economia, com todas as
conseqüências que isso pode acarretar à vida de um povo, ou seja, para-
lisação da produção, desperd ício das energias do trabalho, desemprego
e escassez. Paralelamente a isso, presenciamos uma crise institucional
que a todos enche de desalento, no momento em que se faz imprescin-
dível o entendimento em torno de pontos fundamentais à estabilidade
pol ítica do Pa ís.

A universidade brasileira recebe os reflexos desse quadro caótico.
Suas instalações são, de modo geral, precárias, os professores pessima-
mente remunerados, muito aquém das suas reais necessidades, mesmo as
ligadas às exigências de aperfeiçoamento profissional, e mínguam a cada
dia as verbas para pesquisa. O resultado é, como ainda há dias lembrava
um órgão da imprensa, que, nos últimos anos, a universidade brasileira
- o que é uma grande injustiça - tem comparecido ao noticiário muito
mais pelos conflitos, pelas greves, do que pelas suas realizações. O pro-
fessor universitário, hoje, sente-se, a bem dizer, deslocado do contexto
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social, isolado numa espécie de gueto social, cultural, econômico e
pol ítico. Vem perdendo progressivamente o seu status, num contexto
de total inversão de valores. Obrigado a preparar-se a fio e a atualizar
permanentemente os seus conhecimentos, sequer recebe o suficiente
para manter a fam (lia e adquirir os instrumentos indispensáveis ao seu
trabalho, como os livros, por exemplo.

Paralelamente, assistimos no dia-a-dia a sucessivos escândalos fi-
nanceiros que, a cada instante, formam novos milionários; o País com-
promete a soberania, contraindo enormes empréstimos, que nem sem-
pre resultam em benef(cio para o nosso povo. Esse fato é bem exempli-
ficado pelo Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, que marginalizou inteira-
mente a comunidade cientrfica nacional, importando um pacote carís-
simo e desnecessário. Distorções como essas, que condenam à pobreza
e à fome populações inteiras, cujos destinos passam a depender da von-
tade dos financistas internacionais e dos senhores do FMI, acabam por
conduzir a decisões como a tomada, ontem ainda, pelo Governo bolivia-
no, que pediu a moratória unilateral.

Caros amigos, professores e funcionários da Universidade Federal
de Minas Gerais: a luta dos senhores é também a nossa. Há um ponto
de intercessão entre a atividade daqueles que, perfilhando a lição de
Jaspers, procuram realizar, numa dada geração, a "consciência máxima
da verdade" e a dos representantes do povo, que, neste momento, se
empenham para que o povo brasileiro reconquiste os seus direitos fun-
damentais. Verdade e liberdade andam necessariamente juntas.

A participação nas decisões que afetam nossas vidas pressupõe o
direito à livre escolha dos governantes e representantes em todos os
níveis. E homens de Estado, investidos de plena representatividade,
têm consciência da "vontade nacional", voltada para os supremos va-
lores da Pátria. Valores que tanto se identificam com o labor da comu-
nidade universitária, comprometida com a liberdade de ensinar e
aprender, penhor do genu (no conhecimento.

Este, o sentido desta reunião cívica, em que a Assembléia Legis-
lativa de Minas Gerais, em que o povo mineiro, por seus representantes,
se irmanam aos professores e funcionários da Universidade Federal de
Minas Gerais, dizendo que o que se faz e o que se está fazendo com a
Universidade é um atentado que se faz à catedral da cultura, da resis-
tência, da luta, da inteligência e dos sentimentos libertários deste Es-
tado das montanhas.
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Ao Magn(fico. Reitor da Universidade, José Henrique Santos, pela
sua coragem c(vica e independência, o meu abraço, nest~ instante e~
que sinto que este Poder está abraçando a toda a comunidade da Uni-
versidade de Minas Gerais. .
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14 DE JUNHO DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNiÃO ES-
PECiAL EM HOMENAGEM À MEMORIA DO
EX-DEPUTADO E MINiSTRO DO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNiÃO, JOÃO BATISTA
MiRANDA.

Srs. Deputados, encerrando esta reunião especial, na qual o Poder
Legislativo rende justas homenagens à memória do ex-Deputado e Mi-
nistro do Tribunal de Contas da União, João Batista Miranda, desapa-
recido em dezembro último, esta Presidência deseja aliar-se aos orado-
res que a precederam, fazendo coro com tudo o que foi dito, ressaltan-
do as qualidades excelsas daquele saudoso homem público.

A morte, bem o sabemos, é contingência da própria vida. Nesta há,
desde que fomos concebidos, o estigma da fatalidade: o fim da existên-
cia terrena. Todavia, a realidade da morte continua, ao longo dos
tempos; a ser uma realidade extremamente brutal e chocante perante a
frágil sensibilidade do ser humano.

Com efeito, o homem é uma criatura de estrutura complexa. E não
apenas Hsico, mas também esp(rito e, fundamentalmente, alma. Logo, é
dotado de sensibilidade tão sutil que escapa à análise fria e calculista
da exatidão cientrfica, donde a célebre máxima de Pascal: "0 coração
tem razões que a própria razão desconhece".

Enquanto o homem for homem, a morte será um tormento para
o ser humano.

o desaparecimento repentino e fulminante de João Batista Miran-
da chocou-nos, a todos nós que com ele convivemos, aprendendo a ad-
mirá-lo, tal a forma inesperada como ocorreu.
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------------- -

Sentimo-nos particularmente à vontade e sem constrangimento
para homenageá-lo, visto que nâ'o nos perfilamos, ao longo de nossas
carreiras, sob a mesma bandeira partidária, mas, ao contrário, fomos
adversários nas refregas pol (ticas e nas disputas eleitorais. Todavia, a
nossa luta sempre esteve acima e além de quaisquer choques e rivalida-
des de cunho pessoal. Fomos adversários; jamais inimigos. A nossa luta
sempre se manteve em n(vel elevado e cordial; nela nunca' faltou o res-
peito mútuo. João Batista Miranda, posto que um homem enérgico,
combativo e dotado de forte personalidade, era um cavalheiro e um
democrata na plena acepção da palavra: não apenas formal, mas na es-
sência do seu próprio ser.

Mercê de sua inteligência fulgurante, de sua dedicação à vida pú-
blica, de forma plena e integral, e, principalmente, de sua inarredável
posição nacionalista na pol (tica do minério e, ainda mais, de sua luta in-
transigente em defesa dos interesses naturais de Minas, João Batista Mi-
randa foi um parlamentar que, ao longo de vários anos, na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais e na Câmara Federal, soube honrar o Poder
Legislativo e dignificar a carreira pol (tica como poucos antes o fize-
ram.

o Deputado Batista Miranda, em sua longa e protrcua estada nesta
augusta Casa do Legislativo Mineiro, deixou uma esteira imensa de exce-
lentes trabalhos, entre projetos, requerimentos e pronunciamentos, cal-
cados em profundas e criteriosas pesquisas, de cunho principalmente
econômico, mormente no campo da exploraçâ'o mineral, sua área prefe-
rida. Bastaria lembrarmos nue foi de sua luta tenaz e de um projeto seu
que surgiu a AÇOMINAS empresa com a qual ele sonhou e pela qual
lutou, anos a fio, para ser o símbolo da redenção e a alavanca do decisivo
decolar de Minas Gerais no rumo da emancipação econômica e da hege-
monia nacional no campo da produção do aço. Seu nome estará inde-
levelmente gravado neste proJeto, que, depois de implementado e con-
solidado, dividirá, sem dúvida, a História do nosso Estado em duas
etapas: antes e depois da AÇOM INAS.

Nascido no Vale do Rio Doce, foi contagiado por aquelas paisa-
gens e pela atividade econômica que a regiâ'o, por dádiva divina, se
dispôs a oferecer à economia do Estado e do País. Formado em Di-
reito, professor e agricultor, sua preocupaçã"o maior, no entanto, sem-
pre foi a preservação da riqueza mineral de Minas, para beneffcio dos
mineiros. Nos estudos profundos que para isso realizou se incluem,
inclusive, viagens ao exterior, que muito enriqueceram seus argumentos
nas teses em defesa de nosso solo.
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Nomeado Ministro do Tribunal de Contas da União, após 32 anos
de lutas parlamentares, vinha sobressaindo com notável senso de sobrie-
dade e equilfbrio no exercfcio de suas novas funções.

Homem de fibra e de grande capacidade de trabalho, elp.colocava,
no exercfcio das funções e dos cargos que exerceu, toda a alma e todo
o profundo fervor c (vico e patriótico de que era possu (do.

A homenagem que ora acabamos de prestar a João Batista Miranda
reveste-se do caráter de real gratidâ'o de Minas r-e!o muito que ele fez
pela terra e pela gente mineira.

Por intermédio da Assembléia Legislativa, nesta oportunidade,
com misto de respeito e pesar, o povo mineiro agradece postumamente
a quem soube cumprir com competência seu éompromisso com o nosso
Estado.

A D. Sflvia, sua viúva, neste instante dedicamos as homenagens à
memória de seu marido, e que ela as transmita a todos os seus familia-
res.
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19 DE JUNHO DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES-
PECIAL EM HOMENAGEM À MEMORIA DO
EX-COVERNADOR LEVINDO OZANAM
COELHO.

Méus senhores, minhas senhoras, cabe à Presidência encerrar esta
reunião especial, em homenagem à memória do ex-Governador Ozanam
Coelho.

Nesta época conturbada, em que as divergências fizeram do cená-
rio pol(tico verdadeiro campo de batalha, eis-nos aqui reunidos em tor-
no de um objetivo que mereceu a mais serena unanimidade. E o que
pudemos depreender da fala de todos os oradores que, antes de nós,
assomaram a esta tribuna. Raramente, com tal facilidade, estabeleceu-se
o consenso entre os que têm assento nesta Casa.

É que as homenagens aqui prestadas constituem um dever imposto
pela amizade, pelo respeito e pela reverência que o ex-Governador Oza-
nam Coelho sempre mereceu de todos, mesmo da parte de seus adver-
sários pai (ticos.

Além do fato de que a virtude deve ser louvada sempre, agora,
mais do que nunca, tornou-se imperativo destacar as qualidades de Oza-
nam Coelho, eis que tanto se faz necessário o equil (brio, a serenidade,
a fé, a vocação da concórdia e da paz, a capacidade de dialogar e de
conciliar e a habilidade pai (tica desse homem que jamais fugiu ã total
responsabilidade de sua vida pública.

Ozanam Coelho foi um digno rebento da estirpe de Levindo Coe-
lho, de quem herdou a integridade, a simplicidade e a autenticidade.
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o destino de um homem é em grande parte definido em função
de sua origem; por isso, Ozanam estava predestinado a assumir sempre,
na comunidade, as funções mais nobres.

Da numerosa progênie de que fazia parte, todos são nomes expres-
sivos, como não poderia deixar de ser, pois foram forjados no mesmo
celeiro de virtudes. Ozanam não desmereceu o nome herdado; pelo con-
trário, mostrou-se digno continuador dos seus antepassados.

Nos postos de representação popular que ocupou - Deputado Es-
tadual, Deputado Federal, Vice-Governador e Governador do Estado -
sempre deixou a marca de seu incono'und (vel estilo pol (tico, fundado
nos princfpios de honestidade e devotamento à causa pública.

Como democrata autêntico, nascido e criado na disputa eleitoral,
preferia os cargos legitimados pelo sufrágio do povo, tanto que chegou
a rejeitar cargo no Tribunal Superior do Trabalho, porque preferiu dis-
putar o voto.

Inúmeras obras de benemerência desse grande homem foram aqui
lembradas, e muitas outras poder(amos acrescentar, pois a relaçã"o é
interminável.

o que mais impressionava, entretanto, era sua gentileza natural,
sua bondade, enfim, sua grandeza humana. Esta particularidade de seu
caráter ficou patenteada durante a tragédia das enchentes que assola-
ram o Estado em 1978, durante seu Governo. Profundamente comovi-
do com o sofrimento do povo, Ozanam Coelho empenhou-se de corpo
e alma na tarefa de socorrer os flagelados, emprestando o concurso
espontâneo de sua coragem e do seu desprendimento muito além do
que exigia sua condição de Chefe do Executivo. Desdobrou-se, traba-
lhou incansavelmente dia e noite, não medindo sacritrcios em benetrcio
dos outros.

o comportamento rigorosamente ético constitu (a um dos traços
mais admiráveis de sua personalidade.

Possu ra uma dignidade inata e "uma correção de maneiras que dele
flu (am naturalmente. Autêntico, era homem de palavra e de compro-
misso; pertencia àquela raça de pol(ticos mineiros que honravam o
fio da barba.
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Foi digno representante de uma pujante geração de nomes ilustres
que compõem a história da pol (tica mineira.

Imposs(vel imaginá-lo faltando à verdade ou iludindo alguém. Mas,
apesar da inflexibilidade de princ(pios, era de fin(ssimo trato, revelando
o gentleman polido, atencioso, sol (cito. Isto valeu-lhe a conquista de
grande c(rculo de amizades, mesmo entre os que militavam em outras
facçÕes pol (ticas.

Durante seu Governo, os pol (ticos tinham trânsito livre no Palá-
cio da Liberdade, onde eram sempre bem recebidos.

Destacada foi sua pan:icipaçào na pol (tica brasileira. Nos diversos
cargos que ocupou, jamais descurou dos interesses de Minas nem esque-
ceu o amor a sua terra natal, sua querida Ubá.

No exerc(cio das funções públicas, mantinha o contato com as
bases, em incansável militância no trato estreito com as complexidades
da atividade pol (tica. Assim forjou sua formaçã"o de homem público,
para tornar-se digno exemplo da mais nobre estirpe de pol (ticos m i-
neiros.

Seu nome figurará entre os vultos mais eminentes e representati-
vos da dignidade do povo mineiro e do elevado grau de nossa cultura
c(vica.

Sã"o os atos da vida pública de homens como Ozanam Coelho
que, ao longo do tempo, constru (ram o sólido alicerce da grandeza
pol (tica de Minas. Eis por que ele é um exemplo a ser seguido.

Sua vida constitui ponto de referência para a superaçã"o dos mo-
mentos dif(ceis de hoje, nesta época de desencontros pol (ticos, em que
tanto precisamos de diálogo, de entendimento, de consenso, de sabe-
doria pol (tica.

Seu sentimento democrático sempre se contrapôs ao predominan-
te desrespeito aos anseios populares, e sua integridade moral à degrada-
ção do exercfcio público.

Toda sociedade precisa de homens como Ozanam Coelho; neces-
sita de sua ponderação de seu equil (brio, da sua capacidade de avaliar
a exata dimensão de cada situação e de cada problema.
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Esse o sentido que atribu (mos à presente homenagem.

Relembrar vidas assim nos fortalece, nos ensina a elevar nossos
corações para ideais mais altos.

o exemplo da vida de Ozanam Coelho mostra que o pol(tico mi-
neiro está à altura do momento atual; mostra que somos capazes de
enfrentar as circunstâncias e de resolver nossos problemas.

Para tanto, sirva de inspira~o para nós a fé deste extraordiná-
rio homem público, cuja memória hoje estamos homenageando.

Que esta fé seja a companheira fiel de nossa jornada e o viático
da acidentada trajetória rumo ao entendimento e à conciliação nacio-
nal, de que tanto o Brasil carece neste momento, a fim de encetar
sua inadiável caminhada em direção à democracia.

Meu caro amigo Ozanam, o Poder Legislativo de Minas rende à
sua memória esta homenagem, a homenagem deste Poder que você
soube honrar e dignificar.
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20 DE SETEMBRO DE 1984.

DISCURSO PROFERIOO NA REUNIÁO E8-
P~IAL EM COMEMORAÇÃO AO CIN.
QUENTENÁRIO DO CONSEUlO' FEDERAL
DE ENGENHARIA, ARQU~TURA E AGRO-
NOMIA E DO CONSEUlO REGIONAL DE
ENGENHARIA DE MINAS.

A Presidência, encerrando esta reunião especial, associa-se às jus-
tas homenagens que se prestam ao Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia e ao Conselho Regional de Engenharia de
Minas, na ocasião em que completam meio século de existência.

As comemorações do cinqüentenário coincidem com a mudança
da sede do CREA para suas novas instalaçc5es, em magn(fico edif(cio
de quase 15 mil metros quadrados de área constru (da, situado muito
próximo desta Casa e exatamente ao lado da futura sede do Instituto
de Previdência do Poder Legislativo.

Sem dúvida, esta é uma vizinhança das mais simpáticas, e conve-
niente sob todos os aspectos, já que a proximidade f(sica há de facilitar
o intercâmbio entre os representantes do povo nesta Casa e a entidade
que congrega os engenheiros, arquitetos e agrônomos de Minas Gerais,
com os quais temos tantos pontos em comum. Nós, como mandatários
do povo, trabalhamos em função de sua vontade e procuramos construir
o bem comum, agindo sobre os fatores pol (ticos e institucionais da co-
munidade. Os engenheiros, por sua vez, participando efetivamente da
construção da sociedade em seus aspectos materiais, regem-se por um
código de ética, cuja primeira norma é justamente "interessar-se pelo
bem público e cOfltribuir com seus conhecimentos, capacidade e expe-
riência, para melhor servir à humanidade."
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Ao completar 50 anos, o CONFEA possui 450 mil profissionais
inscritos, o que representa um potencial humano e técnico de valor
inestimável.

Dentro do contexto nacional, Minas apresenta-se com destaque
acentuado possuindo 45 mil profissionais inscritos no seu CREA, o
que repre~nta 10% de todo o contingente nacional. Aqui estão esta-
belecimentos de ensino de grande tradição, como a Escola de Ouro
Preto a Escola de Itajubá, a Escola de Engenharia da Universidade Fe-
deral 'de Minas Gerais e outras, que têm formado profissionais da mais
alta estirpe, que hoje se destacam nos mais variados seto.res de ativida-
de inclusive na vida pública. Empresas de grande proJeção, como a
M~ndes Júnior, a Andrade Gutierrez e a Alcindo Vi~ira-Convap, nas-
ceram em Minas, cresceram, ultrapassaram as fronteiras do Estado e
da Nação, e hoje apresentam-se nos guatro cantos da terra, ganhando
concorrências importantes e executando obras de grande envergadura,
empregando tecnologia extremamente sofisticada, produzida no Pa (s.

Sendo um Estado de tamanha tradição no campo da Engenharia,
nosso Estado é também o que mais sofre as conseqüências da crise que
se abateu sobre toda a economia nacional, principalmente sobre as ati-
vidades produtivas. Crise que nãb poupou ninguém, causando preju (zos
de aspecto técnico, econômico, pol ítico e social.

Nâ"o poderia ser outro o resultado de uma pol ítica recessiva, com
redução drástica de investimentos em projetos e obras públicas e c0'2:'-
pleto desest(mulo a toda atividade produtiva, em favor da especulaçao
financeira. Em sã consciência, ninguém hoje aplica recursos em qual-
quer invest!mento produtivo, face à ilusória, remuneração propiciada
ao capital pela especulação.

E nós nos perguntamos: a quem interessa a paralisaçâ"o da ro.da da
economia nacional? Certamente ao Brasil não interessa. Por IstO é
bastante estranhável que se continue a praticar a pol (tica da recessão,
do desemprego, da dependência externa, da prioridade aBsoluta às
exportações e do desest (mulo a toda e qualquer atividade pr?d_utiva.
Sabemos que o resultado de tudo isso será a com?leta destrUlç~o, ao
n(vel mais amplo da Engenharia, de todo um nucleo estratégico de
inovação tecnológica.

Não podemos, em absoluto, concordar com a situação de despres-
t(gio em que se encontra a Engenharia nacional, uma vez que não se
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pode prescindir do seu concurso se quisermos soerguer a economia
brasileira.

Após ter praticado tantos erros, o Brasil é hoje um Pa (s que se
coloca numa encruzilhada do seu destino. Encruzilhada a que foi con-
duzido por 20 anos de autoritÇlrismo empedernido. Autoritarismo que
centralizou as decisões pol íticas e econômicas, com exclusão do Poder
Legislativo e das entidades representativas da sociedade. Autoritarismo
que se deixou seduzir pelo afã do desenvolvimento e da modernizaça'o,
através do endividamento externo, através da construção de obras fa-
raônicas, que não levaram em conta o aspecto humano.

Felizmente o panorama pol ítico encontra-se em acentuado proces-
so de mutação. As transformações se desencadearam em processo irre-
versível, e, se Deus quiser, caminharemos juntos rumo à completa re-
democratização do Pa(s. Temos certeza de que, em janeir.o de 1985,
o brilhante sol da democracia iluminará cada recanto desta Pátria, cada
Estado, cada Municfpio, cada bairro, cada rua, cada residência e cada
coração brasileiro; assistiremos então à completa redemocratização das
instituições, abrindo espaço para que o engenheiro venha assumir seu
verdadeiro papel na reconstrução da sociedade. Ele, que é o tfpico
representante deste Século XX e a quem compete solucionar grande
parte dos problemas de ordem material. E não apenas solucionar, mas
fazê-lo de forma econômica, porque o engenheiro é não só aquele que
constrói, mas sobretudo aquele que constrói de forma racional e eco-
nômica. Neste mister, ele se revela, ao mesmo tempo, cientista, inven-
tor, técnico e contabilizador de custos.

Por isso, temos muito que aprender com os engenheiros. Aplican-
do os conceitos da Engenharia, os pol íticos poderão planejar uma so-
ciedade mais próspera, mais feliz, mais justa, de cujos horizontes sejam
afastadas as tenebrosas sombras que pairam sobre o panorama pol íti-
co e econômico do Brasil. Para tanto, faz-se mister o decisivo engaja-
mento da classe dos engenheiros na discussão dos grandes problemas
nacionais, entendida aqui no seu conceito mais abrangente, a fim de
que se possa redefinir prioridades, com intensa participação de todas as
forças válidas da comunidade.

A competência da Engenharia nacional, sobejamente demonstra-
da na realização de obras de tal porte que têm enchido o mundo in-
teiro de admiração, nos infunde a crença na capacidade de nosso povo
para a superação de todas as dificuldades presentes.
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Este é o sentido da homenagem que hoje prestamos ao CON FEA
e ao CR EA/MG. esperando que fiqu.e assinalado um ponto de partida
para o estabelecimento de uma maior integraçllo entre a classe pol (ti-
ca e os engenheiros, arquitetos e agrônomos.
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4 DE OUTUBRO DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃo ES-
PECIAL EM HOMENAGEM À MEMÓRIA
DO DR. OSWALDO DE MEUO CAMPOS.

Srs. Deputados, na história desta Casa, escreve-se hoje uma página
inesquecfvel, quando o Legislativo mineiro presta comovente homena-
gem à memória do grande médico, professor e pesquisador, Dr. Oswaldo
de Mello Campos, recentemente falecido, que deixou uma impreench (-
vel lacuna nos quadros da Medicina mineira.

,
Homem de profunda cultura, que fez da Medicina um autêntico

sacerdócio, pela dedicação à causa dos sofredores. deixou o Prof. Oswal-
do de Mello Campos uma vast(ssima folha de serviços prestados à co-
munidade, nos mais. variados setores da atividade humana. mormente
no campo da pesquisa, da cl(nica médica e do magistério, o que justifi-
ca :sobremodo I a homenagem de gratidão e reconhecim.ento à sua me-
mória. Os feitos por ele realizados contribuem para o maior bilhantismo
desta manifestação pública, ato de justiça que Minas lhe presta hoje.

Dono de uma inteligência privilegiada, que, desde os alvores de sua
longa existência, se pôs em campo nos diversos setores onde pontificou
com a autoridade de um mestre e a clarividência de um sábio. Oswaldo
de Mello Campos tornou-se figura singular e respeitada pelo acerto e fir-
meza na conclusão de seus estudos e pesquisas.

Sobre a personalidade do mestre Oswaldo de Mello Campos, re-
gistra a história da Medicina diversos pronunciamentos, dentr~ os quais
avulta o de Pedro Nav'a, recentemente falecido. no qual destaca, de mo-
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do inimitável, a trajetória brilhante do grande mineiro, com estas pala-
vras que devem ser guardadas com respeito e admiração pelas gerações
futuras, como exemplo autêntico que honra Minas e o Brasil:

"E dos anos 20 a revolução profunda por que passou em todas as
Faculdades de Medicina do Brasil o ensino da CIínica Médica. Encerrou-
se, nessa época, a fase de academicismo para se entrar no pedodo em
que os fatos rigorosos iam substituir os primores da eloqüência e em
que os recursos da dialética iam dar lugar à solidez da experiência: as
lições deslocaram-se do anfiteatro para o pé do leito dos doentes.

Em Minas, essa modificação deve-se muito a Oswaldo de Me~lo
Campos. Nesse sentido ele foi um renovador. E pôde sê-lo pelas contIn-
gências de sua preparação' excepcional para o exerc(cio e o ensino da
Cl(nica. Sua vida, até 1922, foi uma laboração inimitável nas ciências
fundamentais, e é então que ele, como laboratorista, parasitologista, f(.
sico-qu ímico, anatomopatologista, patologista-geral e experimentador,
adquire o lastro que lhe permitiria, a partir de seus concursos ~e 1~25
e 1926, iniciar um ensino cI ínico em moldes absolutamente inéditos
na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte. E não há melhor prova
dessa afirmativa que as gerações de internistas que ele preparou e das
quais saíram quase todos os professores de Cl(nica Interna que se sen-
tam ao seu lado na Congregação daquela Faculdade. Mestre de mestres,
ele continua a ser, entre estes, um dos mais modernos e dos mais atua-
lizados".

A história de sua vida consta dos arquivos da Academia Mineira
de Medicina, e, pelas' diversas anotações que se sucederam através dos
tempos, pode-se aquilatar a riqueza de sua contribuição para o aprimo-
ramento de nossa cultura médica.

De nossa parte, não nos cansamos de afirmar que a vida humana
se distingue essencialmente pelas virtudes que a exornam. Efêmera é
a nossa passagem pela Terra. Curto é o tempo de que dispomos para
realizar a nossa missão. Quantos não atravessam em brancas nuvens as
veredas da existência! E quantos" em menor número embora, pela su~e-
rior clarividência, não souberam atribuir à própria vida um sentIdo
transcendental!

Dúvida não temos de que o Dr. Oswaldo de Mello Campos, cuja
memória este Poder homenageta na tarde de hoje, pertenceu ao segun-
do grupo, pois, en.quanto esteve entre nós, prodigalizou benesses,
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edificando para o bem.

A biografia de homens da estatura do Dr. Oswaldo de Mello Cam-
pos - e abstenho-me de lê-Ia na íntegra, pois os demais oradores já
tiveram a oportunidade de fazê-lo - é um repositório de lições dura-
douras para quantos, relanceando os olhos sobre os seus dados, se dis-
ponham a haurir os ensinamentos que ali se encontram. E esses legados
morais revestem extraordinária importância, numa época como a pre-
sente, incerta e conturbada, em que a vida dos homens de bem consti-
tui marco referencial imprescindível à moral da coletividade.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, ao realizar a presente
reunião especial, está refletindo os mais nobres sentimentos da gente
mineira, que devota um profundo respeito àqueles que, construindo
uma vida honrada e útil à coletividade, conquistaram o direito à admi-
ração dos pósteros.
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9 DE OUTUBRO DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNUO ES-
PECIAL EM COMEMORAÇÃO AO lS3~
ANIVERSÁRIO DA POLItIA MILITAR 00
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Ao encerrar esta reunião especial, a Presidência da Assembléia Le-
gislativa do Estado de Minas Gerais não poderia deixar de expressar,
em nome do povo mineiro, o seu júbilo pela passagem dos 153 anos de
existência da gloriosa Pol (cia Militar de nosso Estado.

Discussões inúmeras têm sido suscitadas, há milênios, na tentativa
de se explicar a origem do homem e do Universo, e, até o presente, ne-
nhuma teoria satisfez plenamente a saciedade do intelecto humano
quanto a esse enigma. Mas, onde a ciência deixa transparecer as limita-
ções da capacidade racional para explicação da realidade, ergue-se, com
todo o vigor e esplendor b'blico, a força da fé e da crença na origem
transcendental em (stica do Universo.

"No princ (pio Deus criou o céu e a terra. A terra estava, porém,
informe e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o esp (rito de
Deus pairava sobre as águas" (Gênese, 1- 1-2).

"E criou Deus o homem à sua imagem; criou-o à imagem de Deus,
e criou-os varão e fêmea. E Deus os abençoou e disse: Crescei e multi-
plicai-vos, e enchei a terra, e dominai-a e sujeitai os peixes do mar e
as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra" (Gêne-
se, I, 27-28).

Eis a( a linguagem' singela, de extrema beleza primária, com que

139



a B(blia narra o aparecimento do mundo e do homem nos espaços
infinitos do orbe celeste.

o ser humano foi criado para viver socialmente. Por isso, o Criador
deu ao primeiro homem uma companheira e os mandou crescer e mul-
tiplicar a espécie humana. A convivência e a solidariedade deviam-se
contrapor à hostilidade e ao ego(smo.

E os grandes pensadores da, Humanidade, através dos tempos,
têm afirmado e confirmado essa tendência sociável do ser humano. De
Aristóteles aos pensadores contemporâneos, passando pelo extraordi-
nário Rousseau, confirma-se dia a dia que o homem é um animal social.
E nenhum fato concreto pode desmentir essa evidência.

Na célebre criação do genial Daniel Defoe, o heróico Robinson
Crusoé, solitário e ilhado em sua existência pela força do destino, reve-
la, por um lado, toda a imensa potencialidade criativa da inteligência
humana e a extraordinária capacidade de adaptação do homem ao meio
ambiente, por mais hostil e brutal que ele seja; todavia, fica patenteada
toda a angústia, toda a dor da solidão que lhe consumia a alma, mas
que, por outro lado, lhe fornecia uma inexaur(vel reserva de força mo-
rai e disposição para retornar ao conv(vio de seus semelhantes. Ao mes-
mo tempo, a sua existência, por dezenas de anos, na ilha inóspita, só
se tornou suportável mercê do aproveitamento adequado que ele deu
aos recursos e ao instrumental encontrados nos destroços do navio
naufragado, recursos estes que não passavam de comprovação incontes-
te da colaboração social que restava do seu mundo originário.

Hoje, mais do que nunca, é necessário que, neste Universo em per-
manente crise, onde impera o ego(smo, direcionemos nossos esforços
na trilha da convivência sociável, onde reine a compreensão, a harmo-
nia e a justiça. I: preciso que estejamos sob o abrigo e o império do Di-
reito e que os legisladores não se esqueçam de que a fonte da elaboração
de seu trabalho não se pode encontrar senão nos direitos naturais do
homem.

Ao se agrupar, com efeito, em vida social, o homem não abdica
de suas prerrogativas de pessoa humana, nem deixa de possuir um elen.
co' de direitos que decorrem de sua própria natureza. Já Hugo Grotius,
no "De Jure Belli ad Pacis", afirmava que o direito natural é imutável,
absoluto e gravado na própria essência das coisas e que o direito positi-
vo deve ser decorrência dele, podendo regulamentá-lo, mas jamais su-
primi-lo.
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A vida em comum implica limitações e regras nas relações huma-
nas; logo, implica restrição da liberdade individual em prol do equil (-
brio da ordem social. A disciplinação da vida social, através da forma-
ção de costumes e da elaboração de normas de comportamento, foi-se
impondo por meios variados de coação social. E sua aplicação, sua prá-
xis, foi sendo incorporada a instituições diversas, encarregadas de con-
formar os indivrduos à ordem vigente. Entre essas instituições, situa-se
a pol ícia, e sua funça-o é fundamentalmente c (vica.

Infelizmente, o mundo contemporâneo passa por grave crise so-
cial e moral. Dia a dia, são minados os antigos e tradicionais valores
de cooperação, ordem, paz e justiça. Sobressaem os audazes, os impru-
dentes, os desonestos e violadores do direito alheio, Com isso, a
criminal idade e a violência tornaram-se meios de luta pela vida, princi-
palmente nas selvas de pedra que o modernismo travestido em progresso
erigiu em nosso Pa (s. Neste clima, salienta-se, sobremaneira, o papel da
pol (cia, numa faina hercúlea 'de conter os abusos e a violência e trazer
a tranqüilidade e a confiança aos nossos lares.

A vitoriosa Pol (cia Militar de Minas Gerais contitui-se numa insti-
tuição que sempre foi motivo de extremo orgulho para todo mineiro,
mercê de seu exemplo constante de civismo, bravura e devotamento
ao Estado e à Pátria. Nestes 153 anos de sua ex istência, não obstante
inúmeros fatores adversos, com os quais sempre se defrontou, ela fir-
mou posição de salvaguarda da lei e da ordem neste Estado.

Desde os dias conturbados da Regência, quando foi institu (da,
essa corporação gloriosa absorveu o esp(rito de mineiridade, que se de-
fine, entre outras características, pela vocação natural para a liberdade
e a ordem social. Não é sem razão que o feito de Tiradentes, seu patro-
no, tem sido permanente fonte de inspiração e orientação de sua ofi-
cialidade.

Os nossos policiais são verdadeiros heróis, e em sua garbosa corpo-
ração assenta a nossa segurança como cidadãos.

Hoje, as funções da pol (cia estenderam-se largamente, acompa-
nhando a expansão das cidades. A poi(cia atualmente se constitui num
organismo incompatrvel com a imobilidade. Tem que ser viva, dinâmi-
ca, e acompanhar os movimentos evolutivos da sociedade em que se
insere. Sua principal funçá"o deve-se situar na órbita da prevenção, mais
do que na da repressão ao crime. Esta é a nova e sadia mentalidade da
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PoHcia Militar de Minas Gerais, numa operação de profilaxia criminal
ou higiene social.

Procura-se, assim, atingir uma ordenação natural e espontânea no
convívio social, da qual compartilhe, por força do hábito e da educa-
ção, não apenas o policial engajado, mas todo cidadão, numa cruzada
de repulsa a toda e qualquer forma de violência, seja a que decorre dos
excessos e abusos da autoridade, seja a da licenciosidade que agride a
verdadeira liberdade.

o Estado, como ente pol ítico, existe para garantir o equil furio
social e proporcionar o bem-estar coletivo. E da í decorre a necessidade
imperiosa de garantia da segurança dos cidadãos, pois, do contrário,
adviriam o caos, a anarquia e a própria desagregação da sociedade.

A ordem e a segurança encontram respaldo e legitimidade na lei,
expressa pela vontade da maioria. E a polícia é uma instituição organi-
zada pela lei e que luta pela preservação da lei.

A manutenção da ordem pública, a defesa da natureza, a vigilân-
cia permanente de nossas rodovias, o controle do trânsito urbano são
algumas das árduas tarefas que tornam essa gloriosa corporação num ór-
gão de suporte e sustentação do processo de desenvolvimento econô-
mico e social.

Hoje, nesta quadra sócio-econômica adversa que o Pa ís atravessa,
'a nossa Polícia Militar salienta-se, mais do que nunca, como uma ins-
tituição de respeito e esperança de dias melhores, pois jamais faltou a
seu compromisso constitucional para com o povo mineiro e sempre
honrou e honrará nosso Estado.

Por tudo isso, queremos registrar, nesta data, o nosso preito de
gratidão e carinho a essa instituição, que é patrimônio vivo de todos os
mineiros.
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16 DE OUTUBRO DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES-
PECIAL EM HOMENAGEM Á MEMORIA DO
EX.<JOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO DA
SILVA.

Ao término desta histórica reunião especial, que assinala justa e
oportuna homenagem do povo mineiro à memória de um dos seus
homens públicos mais ilustres, o ex-Governador Israel Pinheiro da Sil-
va, a Presidência gostaria de relembrar o seguinte trecho, extraído do
pronunciamento realizado, em abril de 1950, por esse grande esta-
dista, em defesa da mudança da Capital da República:

"Tem sido um dos maiores entraves ao nosso desenvolvimento
econômico a divisão do País em duas civilizaçc5es -litorânea e mediter-
rânea - E!stabelecendo um doloroso contraste (. .. ) Aguardamos provi-
dências capazes de promover a interiorização das fecundas riquezas do
território nacional, do Amazonas ao Rio Grande.

A espera desse milagre, milhões de brasileiros se consomem na po-
breza e na falta de recursos. Outros, debruçados na amurada do Atlân-
tico, se iludem com a civilização do litoral, simples amostra que enco,
bre a verdadeira realidade".

Temos aqui a confirmação de um dos traços que caracterizavam
a personalidade de Israel Pinheiro - essa extraordinária acuidade para
pressentir os rumos do futuro, que se insere com freqüência entre as
virtudes dos verdadeiros homens de Estado.

Há décadas, já conseguia captar o sentimento do povo em forma-
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ção, aquilo que seus contemporâneos apenas vagamente pressentiam,
para sintetizar seus pontos de vista em notáveis pronunciamentos, que,
lidos hoje, espantam pela atualidade.

Outro mineiro iluminado pelo destino, o saudoso Presidente Jus-
celino Kubitschek de Oliveira, materializaria, alguns anos depois, esse
desiderato que Israef Pinheiro expressou, com a objetividade e a capa-
cidade de análise peculiares ao seu estilo.

Eleito supremo mandatário da República, viu Juscelino, na cons-
trução de Bras(Jia, uma das obras que avultariam, na História do Brasil,
como marco de sua excepcional administraçá"o. Inaugurada a 21 de abril
de 1960, a nova Capital da República espelhava a monumental, épica
e grandiosa determinaçã'o do povo brasileiro de abrir caminhos para o
futuro.

E na execução dessa que, sem favor nenhum, deve ser considerada
a mais arrojada obra administrativa e pol (tica do Pa (s, lá estava, levada
por JK, a figura dinâmica, incansável, on (moda e polimorfa de Israel
Pinheiro, cuja extrema dedicação, ao lado de tantos outros grandes
auxiliares do Presidente, possibilitou o término da obra rigorosamente
dentro do cronograma traçado.

Decorridas mais de duas décadas,' os atuais administradores de
Bras(lja reconheceram, de público, os excepcionais méritos de Israel
Pinheiro, fazendo talhar, em granito, o busto do seu construtor.

Esse o fato que, mais diretamente, motivou a homenagem que a
Assembléia de Minas presta hoje à memória do ex-Governador Israel
Pinheiro. E preciso considerar, entretanto, que, para os mineiros, o va-
lor da vida e da obra desse ilustre coestaduano se afere pela totalidade
de sua contribuição, que inclui, além das obras materiais deixadas pelo
homem público, as lições de altivez e democracia prodigalizadas pela
figura humana dotada de excelsas qualidades.

Vereador e Prefeito de Caeté, sua terra natal; Secretário da Agri-
cultura, Viação e Obras Públicas no Governo de Benedito Valadares;
fundador e Presidente da Companhia Vale do Rio Doce; fundador do
ex-PSD; Deputado Federal por vários mandatos e Governador de. Mi-
nas Gerais, eleito em circunstância que representou uma confirmação
histórica. de seu imenso presHgio pessoal e pol(tico, Israel Pinheiro,
através de uma vida pública fecunda, màrcada por realizações em prol
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do bem comum, marcou indelevelmente sua passagem pelo horizonte
pol (tico de Minas e do Brasil.

De sua memorável ascensão ao Governo do Estado em momento
delicado da vida nacional, fica a lição de como os estadistas autênticos
sabem superar incompreensões e vencer embaraços. Embaraços e pres-
sões que caracterizam os embates pol (ticos nas horas mais graves da
vida das nações, quando as esperanças de milhões de pessoas dependem
do equil (brio e tiroc(nio dos seus I(deres.

Descendente de uma linhagem de pol (ticos ilustres, que, desde os
primórdios da República, vêm prestando os mais assinalados serviços
à Pátria, sua existência delineou, com inconfund(vel nitidez, a retida'o
moral de um homem público que se realizou, integralmente, graças ao
mérito próprio, à coerência de atitudes, à firmeza de convicçõ'es e à
seriedade de conduta.

Herdou de seu honrado pai, o também ex-Governador João Pi-
nheiro, exemplos dignificantes de civismo, a par da sabedoria pol (tica
que o tornou, sem nenhum favor, um dos grandes ((deres po((ticos de
sua geração.

Desafortunadamente, decorridas mais de duas décadas da constru-
ção da nova Capital, o Brasil continua a ser uma terra de dolorosos
contrastes, em todos os setores de atividade: social, pol (tica, econômica,
cultural.

Desviado do seu curso natural, em direção ao desenvolvimento, à
paz social e à liberdade, o Pa(s viu-se conduzido, gradativamente, à
pior crise da História republicana. Agravamento da d(vida externa,
inflação, recessão, desemprego, pobreza generalizada - eis as conse-
qüências de uma opção pol (tica que, voltando-se para a modernização a
qualquer preço, não levou em conta as necessidades humanas mais pre-
mentes, sacrificando toda uma geração de brasileiros.

Mas o Brasil sonhado por Israel Pinheiro - desenvolvido, próspero,
justo e livre - está agora mais perto, e é pena que ele aqui ná"oesteja pa-
ra presenciar o renascimento da democracia brasileira, que se dará em
março do ano vindouro.

Esta será a melhor homenagem prestada à memória do grande
homem público e ex-Governador de Minas, Israel Pinheiro.
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Convido os senhores a se dirigirem ao salão nobre da Presidência
para a solenidade de lançamento da obra Vida de João Pinheiro e sua
Doutrina e do 27C? volume da série Perfis Parlamentares.
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18 DE OUTUBRO DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES-
PECIAL EM HOMENAGEM À MEMORIA DO
DR. PAULO PINHEIRO CHAGAS.

Srs. Deputados, ao encerrar a presente reunião especial, esta Presi-
dência se associa a todos aqui presentes, parlamentares ou não, unidos
no propósito de prestar esta homenagem póstuma ao ex-Deputado Pau-
lo Pinheiro Chagas.

Para mim, principalmente, honrado em ser o Presidente deste Po-
der Legislativo, ao qual pertenceu Paulo Pinheiro Chagas, significa este
instante um paradoxo de alegria e de tristeza. Alegria, por falar em Pau-
lo Pinheiro Chagas, principalmente levando em consideração que tive o
privilégio de ser seu amigo e de ser seu companheiro pol(tico e seu elei-
tor; e tristeza, por falar em Paulo Pinheiro Chagas, que, neste momento,
não se encontra mais entre nós.

Paulo Pinheiro Chagas, mercê de sua inteligência, de sua atuação
parlamentar vibrante de ardor patriótico e de sua inigualável criativida-
de literária, muito fez por Minas e pelo Brasil. Como pol(tico e homem
público, por mais de três décadas, contribuiu como poucos para a valo-
rização das instituições a que serviu, ao mesmo tempo em que honrou e
ajudou a projetar a classe pol (tica a um lugar de respeito e acatamento
no seio do povo.

Hoje, quando o Pa(s, gradativamente, sai da noite do regime de ex-
ceção em que esteve mergulhado ao longo dos últimos anos, para buscar
o fortalecimento das instituições representativas que constituem o balu-
arte de qualquer democracia, nós - membros da classe pol (tica - temos
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que procurar ocupar os espaços que nos cabem no processo ou na dinâ-
mica da vida democrática, que esteve restringida por tanto tempo. Nesta
hora, portanto, a figura de Paulo Pinheiro Chagas se nos apresenta como
uma bandeira, um exemplo e um paradigma do parlamentar que fez de
seu talento, de sua combatividade e de seu zelo cívico um instrumento a
serviço da coletividade e do bem público. Principalmente nós, seus con-
terrâneos e membros do Poder Legislativo de Minas Gerais, somos gra-
tos a ele por tudo que fez pelo nosso Estado e pela Nação.

Tribuno admirável, possuidor de grande eloqüência, seus discursos,
principalmente em defesa dos interesses do território e do povo minei-
ros, são peças das mais finas entre milhares registradas nos anais da Câ-
mara dos Deputados. Por outro lado, seus pronunciamentos em defesa
do Governo e da administração do saudoso Presidente Juscelino Kubits-
chek constituem-se em páginas antológicas. Lincoln Feliciano afirmava
que os grandes oradores da Câmara, em 1958, eram Paulo Pinheiro Cha-
gas e Otávio Mangabeira, aos quais se poderia ajuntar Carlos Lacerda.
Para Orlando de Morais "0 Sr. Paulo Pinheiro Chagas foi incontestavel-
mente um dos mais expressivos valores da oratória nacional, sempre se-
guro, objetivo, admirável."

Um de seus discursos, particularmente, marcou época, tamanha a
presença de espírito e talento oratório nele expresso, sendo até hoje ci-
tado e debatido, principalmente por causa de uma tirada de rara inspira-
ção em que elogiava JK, chamando-o "esse contemporâneo do futuro".
Peço licença aos presentes para citar um pequeno trecho do referido dis-
curso, no qual é citada aquela inspirada figura de retórica: "A História
fará justiça a Juscelino, esse contemporâneo do futuro, relevando-lhe os
possíveis erros com um bill de identidade dado a um homem que se de-
votou ao serviço da Pátria, como um obstinado em sua grandeza e um
profeta de seu destino. Pouco importa, portanto, senhores", continua
ele, "que as imprecações do furor procurem macular essa obra, que é
patrimônio comum de todos os brasileiros".

Só um orador privilegiado tem o poder de manejar as palavras com
facilidade e maestria, como o fazia Paulo Pinheiro Chagas; só ele pode-
ria fazer uma defesa tão brilhante e tão rica de belas metáforas. Desde
aquela época esta expressão marcante "contemporâneo do futuro"
transformou-se em slogan e tem sido usada para os mais variados fins,
até publicitários.

Mas, se Paulo Pinheiro Chagas deixou seu nome indelevelmente
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gravado na memória do povo mineiro, como tribuno talentoso e vibran-
te, pleno de fervor apostólico pela causa pública, não se esgotou aí sua
veia criativa e a potencialidade produtiva de sua privilegiada mente. Sua
produção literária é farta e invejável. Sua capacidade narrativa, sua me-
n:ór!a prodigiosa e seu vasto vocabulário deram origem a uma bibliogra-
fia rica em beleza e em conteúdo.

A Arca de Noé e Democracia e Parlamento foram duas de suas pri-
meiras obras literárias. Mas o livro que lhe valeu projeção nacional como
pesquisador e biógrafo de raro talento foi Teófilo Otoni Ministro do
P~vo, que mereceu até o prêmio Joaquim Nabuco, da Ac~demia Brasi-
leira de Letras.

. Em 1961 foi eleito com euforia geral no meio acadêmico para a
entidade que congrega a intelligentzia mineira, a Academia Mineira de
Letras. .

Em 1977 ele lançou o livro autobiográfico Esse Velho Vento da
Aventura, que não se limitou a ser uma simples reminiscência maçuda
em figuras e fatos, mas constituiu-se em uma narrativa atraente colori-
da e reveladora, sob o tratamento mágico da pena de Paulo Pinheiro
C~agas. Sua memórias estão a í tocadas pela graça das musas poéticas,
Criando um mundo de sonho e doce nostalgia, sem contudo perder o
contato com a realidade. .

Va lemo-nos, para enriquecer nossas modestas e despretensiosas
palavras a respeito da vida e da obra deste grande mineiro de Oliveira,
do trecho do discurso com o qual o imortal Presidente da Academia Mi-
neira de Letras, Vivaldi Moreira, o saudou, quando de sua posse como
acadêmico: "Paulo Pinheiro Chagas pertence ao âmbito das criaturas
anabólicas, na classificação de Unamuno, aquelas que tudo absorvem e
transformam pelo claro poder da mente iluminada. De ação fecunda no
ca~po das letras, a elas não se prendeu, para se completar, no plano po-
Iítlco, como um dos elementos mais brilhantes e combativos de nossa
História nos últimos 40 anos".

"Que maravilhas não faz a memória na preservação e guarda do
passado!", já dizia o velho Plutarco, que andou contando a vida pregres-
sa de grandes figuras da vida pol ítica, militar e literária de Roma, em
paralelo com similares da Grécia. E essa necessidade de preservação e
guarda do passado, na memória dos povos, que tem induzido escritores
e homens públicos a contar os acontecimentos dos quais foram, de uma
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ou outra forma, protagonistas e co-parHcipes ou apenas simples especta-
dores. Ao mesmo tempo, esse recurso revela-se, para muitos, o instru-
mento através do qual procuram como que conter ou mesmo retardar a
pas"sagem inexorável do tempo, evocando com freqüência o passado, do
qual procuram ressaltar o que mais se salientou e se destacou. Para ou-
tros, é o balanço de uma vida, ávidos que estão de ser julgados pela His-
tória, colocando, na sua balança implacável, de um lado os prós e, do
outro, os contras, a fim de avaliar o seu veredicto.

Existem ainda aqueles que escrevem suas memórias impelidos por
mera e incontida vaidade, por puro narcisismo e auto-admiração. Estes,
então, procuram ressaltar e exagerar a importância de sua participação
no desenrolar dos grandes acontecimentos. Mas, felizmente para o mun-
do e para a História, existem aqueles que realmente amam a verdade e
procuram, então, em seus depoimentos, esclarecer os fatos controverti-
dos e obscuros, trazendo novas luzes sobre eles, contribuindo verdadei-
ramente para enriquecer a pesquisa histórica. O livro de memórias de
Paulo Pinheiro Chagas, Esse Velho Vento da Aventura - não temos ne-
nhum temor em afirmar - se insere nesta última classificação e é, por
isso mesmo, uma peça que, além de sua inequívoca beleza literária, traz
uma inestimável contribuição para o esclarecimento de uma importante
fase da vida pol ítica de Minas e do Brasil.

Ao concluirmos esta reunião especial, queremos fazer nossas as pa-
lavras do filósofo La Bruyere ao comentar as qualidades de um livro e
de um escritor: "Quando um livro eleva vosso espírito e vos inspira sen-
timentos nobres, não procureis outro critério para julgá-lo: é um bom li-
vro, escrito por um artista". Paulo Pinheiro Chagas foi não apenas um
grande escritor e um artista, mas também um homem público notável e
ums figura humana plena de nobres sentimentos.

Paulo Pinheiro Chagas não partiu e, se partiu, voltou hoje à Casa
do povo, porque, hoje, assistindo a este discurso de seu filho, da tribuna
desta Casa, foi como se estivéssemos vendo Paulo Pinheiro Chagas falar
na tribuna do Parlamento mineiro, como se contemplássemos, através
de seu filho, aquela verdadeira catedral de inteligência, de cultura, o ar-
tista e o homem público, aquele homem que amou Minas e amou o Bra-
sil. Muito obrigado, meus senhores.
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DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES-
PECIAL EM COMEMORAÇÃO AO CENTE-
NÁRIO DE INSTALAÇÃO DOS CURSOS DE
ODONTOLOGIA NO BRASIL.

A Presidência associa-se às homenagens prestadas, no dia de hoje,
a todos os odontólogos pelo transcurso do centenário de instalação dos
cursos de Odontologia no Brasil e do 209 ano de funcionamento dos
conselhos de classe, destacando, na oportunidade, o pensamento de
uma das grandes figuras da Igreja neste Século, o Papa Pio XII, que se
referiu à Odontologia como "uma profissão que exige dos que a ela se
dedicam o senso estético de um artista, a destreza manual de um cirur-
gião, os conhecimentos científicos de um médico e a paciência de um
monge."

Outra não é a razão por que, nos últimos dias, em todo o territó-
rio nacional, grandes e significativas homenagens vêm sendo prestadas
aos profissionais da Odontologia, classe que, através dos tempos, outra
coisa não tem feito senão lutar denodadamente pelos seus ideais, tão
visceralmente ligados à saúde dos brasileiros.

O Conselho Regional de Odontologia, o Sindicato dos Odontólo-
gos e a Associação Brasileira de Odontologia de Minas Gerais têm pro-
curado, ao longo de uma história repleta de realizações, traçar caminhos
e pautar a atuação dos profissionais da área a partir da conscientização
de que a prática odontológica se insere no campo da saúde pública.

Como homem público, que trouxe para a sua atividade nesta Casa
uma longa experiência de médico, sabemos quão grave se apresentam,
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no Brasil, os problemas de saúde pública. Temos nos País uma popula-
ção pobre, carente, desassistida, cujos problemas se agravam dia a dia,
em virtude da inexistência de uma pol ítica eficaz na área da saúde.

Os oradores que nos antecederam detiveram-se no exame minucio-
so das realidades concretas em que se enquadra a profissão do odontó-
logo. Seria, assim, fastidioso, de nossa parte, reencetar a mesma jornada
e o exame das mesmas questões.

Inclinamo-nos, antes, a abordar a problemática poHtica impHcita
no contexto.

Na saúde, como em outros campos, o verdadeiro problema que se
coloca é o problema da liberdade, que só pode ser plenamente garantida
por um regime democrático.

A democracia, reconhecendo a dignidade de todos os cidadãos,
tem como escopo assegurar-lhes o acesso aos bens fundamentais da vi-
da. Alimentação, moradia, condições sanitárias adequadas, vestuário,
escola em todos os níveis, emprego, participação pol ítica, isto é, capaci-
dade de influir nos assuntos comunitários que lhe dizem respeito, tudo
isso está inclu ído expHcita ou implicitamente no capítulo da Constitui-
ção que trata dos direitos e garantias individuais.

A experiência histórica dos povos nos ensina que existe estreita
correlação entre as práticas democráticas e o desenvolvimento econô-
mico e social. Regimes fechados, que suprimem a livre manifestação do
pensamento e restringem a participação dos indivíduos na solução dos
problemas comunitários, jamais dão prioridade ao social, optando, an-
tes, por modelos de desenvolvimento comprometidos com concepções
teóricas que excluem o ser humano.

Se quisermos confirmar esta assertiva, basta corrermos os olhos
pelo mundo que nos rodeia. Onde existe respeito à liberdade indivi-
duai e à plena participação pol ítica dos cidadãos, constataremos sempre
um nível de desenvolvimento sócio-econômico compat(vel com as exi-
gências civilizadas; onde as liberdades não são reconhecidas e a partici-
pação é restrita, encontraremos povos inteiros submetidos ora ao auto-
ritarismo, ora ao totalitarismo, mergulhados na ignorância, no atraso e
na pobreza.

Nenhum de nós ignora que o Brasil jamais concedeu prioridade
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seja à educação, seja à saúde. Verbas gigantescas, obtidas no exterior,
implicando, muitas vezes, um sério comprometimento do nosso equi-
((brio, têm sido investidas, nos últimos anos, em projetos faraônicos,
alguns inteiramente desnecessários, como o de construção das usinas
nucleares.

Enquanto isso, milhões de brasileiros, principalmente nas regiões
mais pobres do Pa ís, vivem uma vida extremamente ditrcil, à margem
dos benetrcios da civilIzação.

Homem do interior, oriundo de uma região pobre, acostumado a
lidar com o P,?vo, sentindo os seus problemas prementes, bem pode-
mos aquilatar os desn íveis que estigmatizam a vida dos brasileiros. E
este, meus senhores, um peso que todo homem público consciente
traz no coração. O homem do campo, principalmente, encontra-se,
nos dias que correm, abandonado pelo poder público, sem moradia,
sem assistência médica, sem escolas e sem trabalho.

Reuniões como a de hoje, através da qual a Assembléia Legisla-
tiva de Minas homenageia a valorosa categoria dos odontólogos, profis-
sionais tão importantes para a preservação da saúde pública, assumem
para nós um alto sentido cívico, na medida em que possibilitam a
aproximação entre homens públicos e profissionais da área da saúde.

Uma coisa podemos assegurar a todos os senhores: o Brasil cami-
nha para atingir a plenitude democrática. No dia 15 de março de
1985, este Pa ís iniciará a grande caminhada democrática, que haverá
de redimi-Io dos graves equ ívocos que o estão precipitando numa das
fases mais perigosas da nossa História.

A saúde 'e a educação serão, na etapa que se aproxima, os pilares
do nosso desenvolvimento, e os odontólogos brasileiros serão, então,
convocados para dar ao País a contribuição dos seus conhecimentos,
dentro de um contexto de valorização profissional.
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6 DE NO~BRO DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES-
PECIAL DESTINADA Á ENTREGA QO n:
TULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE MI-
NAS GERAIS AO DR. AMERlCO PALHA
NETO.

Ao encerrar a presente reunião, a Presidência associa-se às justas
homenagens prestadas ao Dr. Américo Palha Neto, deixando aqui con-
signados o prazer e a honra que esta feliz oportunidade de acolhê-lo
como coestaduano representa para.o povo mineiro.

o que o distingue como homem de visão a, por isso mesmo, cre-
dor maior da homenagem que ora lhe prestamos é a sua capacidade de
entender a exigência da ampliação dos horizontes de comunicação das
populações interioranas e, sobretudo, a tenacidade e o empenho que de-
votou à tarefa de concretizar e implantar esse importante serviço públi-
co nas regiões mais long(nguas do nosso Estado.

Embora a história das comunicações no Brasil tivesse sido iniciada
no século passado, mais precisamente em novembro de 1887, quando
era inaugurado o primeiro serviço telefônico no Rio de Janeiro, até
1965 os nossos sistemas de comunicação deixavam muito a desejar,
apesar do pioneirismo do nosso Pa(s na utilização da telefonia.

Realmente, nessa época, eram pequenas concessionárias regionais
que escoavam o tráfego de telefonia e telegrafia, através de sistemas
próprios e precários, basicamente nas comunicações internas. Para o ex-
terior, o panorama apresentava-se muito pior, constando de um cabo
submarino para serviços de telegrafia, inaugurado por D. Pedro II e que
ainda se explorava comercialmente.
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Era de fato necessário investir maciçamente no setor, começando
praticamente do zero, porque o próprio desenvolvimento do País res-
sentia-se da ineficiência do setor de comunicações.

Em Minas Gerais, o grande passo para o rompimento da estagnação
foi dado com a criação da TE LEM IG, empresa que se lançou na árdua
tarefa de tirar o Estado do atraso em que se encontrava, no que diz res-
peito à oferta do serviço telefônico em relação à demanda.

Quando da inauguração dessa empresa, o setor de telefonia já po-
dia continuar como padrão dos serviços telefônicos então existentes,
principalmente no serviço interurbano, já que Minas Gerais vinha expe-
rimentando um grande progresso em muitas áreas, notadamente a agro-
pecuária, acompanhada de um crescente surto industrial, ocorrendo,
inclusive, o fato de o desenvolvimento do setor rodoviário estar suplan-
tando o dos telefones, em rapidez e eficiência.

Assim, a alavanca dinamizadora para a integração do Estado surgiu
de um trt;lbalho organizado e de cooperação, onde todos os esforços
foram concentrados solidariamente no interesse da comunidade. E a
TELEMIG, com o eficiente concurso de profissionais do mais alto nível,
em cujo quadro técnico se inscreve o nome do Dr. Américo Palha Neto,
promoveu uma jornada comparável à dos bandeirantes, interconectando
as mais remotas localidades mineiras, sem distinção de tamanho ou de
desenvolvimento econômico, e concebeu soluções tecnológicas que
permitiram a universalização dos seus serviços, propiciando a interiori-
zação ea popularização do telefone.

Nos dias atuais, o Estado de Minas Gerais dispõe de um sistema
telefônico moderno, eficiente e adequado às suas necessidades, mercê
da valorosa colaboração de homens como o Dr. Américo Palha Neto,
que, com o brilho de sua inteligência e a profunda sensibilidade do seu
espírito-humanitário, logrou a elaboração de um trabalho sério e total-
mente exercido no interesse maior da comunidade mineira.

Presentemente, num universo onde tantos carecem do necessário
e em que a agitação da vida moderna agrava ainda mais as relações hu-
manas, o desenvolvimento da comunicação atinge um nível de primor-
dial importância, pois constitui uma forma inovadora para derrubar as
barreiras da incomunicabilidade, propicia um decréscimo da solidão
humana, elimina as distâncias e favorece a prática da solidariedade,
comportamento indispensável para o crescimento e a plenitude espiri-
tual do homem contemporâneo.
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Hoje, portanto, a singela homenagem que se presta ao Dr. Américo
Palha Neto, por intermédio desta reunião especial, traduz os nossos
mais sinceros agradecimentos por seu trabalho em prol do desenvolvi-
mento do EStado de Minas Gerais e simboliza, ao mesmo tempo, o ca-
rinhoso gesto de boas-vindas de toda a gente mineira a mais um filho
honorífico desta terra, em cujas ra ízes seu nome ficará indelevelmente
gravado com honra e respeito, com gratidão e afeto e, sobretudo, como
exemplo maior para as gerações vindouras.
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8 DE NOVEMBRO DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO POR OCASIÃO DO
ENCERRAMENTO DO SIMPOSIO SOBRE
DEMOCRACIA E INFORMÁTICA.

Temos a honra de encerrar, neste momento, o Simpósio sobre De-
mocracia e Informática, promovido pela Mesa da Assembléia Legislati-
va do Estado de Minas Gerais, sob a coordenação do Conselho de In-
formação e Pesquisa - CINPE.

Ao abrir as suas portas ao público, esta Casa confirma, ainda uma
vez, que, além das atividades parlamentares que a caracterizam, tem-se
tornado centro de inteligência, com a realização de conferências, con-
gressos, seminários e simpósios sobre os mais diversos temas, marcando
destarte a sua postura de órgão participante das ocorrências no mundo
da cultura, da ciência e da técnica, que, em sua evolução constante,
têm poder decisivo nos caminhos a serem trilhados pela sociedade.

o simpósio aqui realizado, abordando assunto palpitante no pano-
rama econômicp, político e social brasileiro, enriqueceu mais uma vez o
Plenário desta Assembéia, com a exposição de idéias de eminentes auto-
ridades brasileiras, dedicadas a desvendar a complexidade de uma ciên-
cia nova, fadada a mudar os destinos da humanidade.

Inicialmente tivemos a abordagem do tema Legislação e Informá-
tica pelo Dr. Ricardo Saur, Diretor do ABICOMP.

o Painel 2, envolvendo Democracia, Soberania e Informática, foi
apresentado pelo Prof. Alu ísio Pimenta, Presidente da Fundação João
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Pinheiro, pela Deputada Federal Cristina Tavares e pelo Senador Carlos
Chiarelli.

o conhecimento humano, originário da simples percepção de coi-
sas e fenômenos, sistematizando-se em verdades certas e gerais e atin-
gindo a abstração contida nos sistemas filosóficos, foi sendo aplicado,
em sua trajetória histórica, com vistas à satisfação de aspirações repre-
sentadas por coletividades de seres livres, em obediência às leis naturais
do desenvolvimento, erigindo-se, no mundo contemporâneo, nas mais
complexas invenções da técnica, capazes de impelir o homem à busca
do desconhecido e à superação de obstáculos que se lhe deparam no
Universo.

o aperfeiçoamento dos processos da informação e da comunica-
ção, na multiplicidade de conhecimentos, assumiu importância grandio-
sa, conduzindo ao desenvolvimento da nova ciência, a informática,que,
com base na teoria da informação, vem exercendo enorme influência
nos mais diversos campos do saber humano.

Através de codificação própria, combinando sinais matemáticos,
luminosos, letras ou sons, tem a informática como objetivo o forne-.
cimento de mensagens exatas, uniformes e de máxima eficiência, ofe-
recendo hoje colaboração indispensável aos governos, administrações
e grandes organizações empresariais, cientrficas e culturais.

Na escalada do desenvolvimento, nem sempre os avanços da téc-
nica condizem com as reais necessidades das popula-ções, causando im-
pactos sociais que têm sido causa de reflexões sobre a sua benéfica
utilização pelas comunidades, sem que lhes sejam anulados os valores
humanos que viabilizam a estabilidade e integração social.

Na diversificação entre pa íses desenvolvidos e subdesenvolvidos,
registra-se a distinção entre sociedades que oferecem condições à
própria expansão, criando inovações cient íficas e tecnológicas, e aquelas
que se expandem, muitas vezes artificialmente, ao adotarem conheci-
mentos cient íficos e tecnológicos de outras nações, alheias às próprias
realidades.

o nosso País, ao aceitar o desafio do avanço tecnológico, no con-
fronto entre ciência .e tecnologia, autóctone ou importada, faz com que
a sociedade brasileira assimile, de maneira diversificada, os benefícios
culturais que o avanço da ciência ou da técnica lhe possa proporcionar,
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por estarem sujeitos aos limites preexistentes na estrutura sócio-econô-
mica das populações.

o Governo brasileiro, ao definir a pol ítica nacional de informática,
na tentativa de minimizar os impactos provocados pela ciência e tecno-
logia, e, ao mesmo tempo, procurando usufruir vantagens que possam
ser oferecidas à sociedade brasileira, objetivou com clareza a preocupa-
ção de tornar a informática acessível a todos os seus segmentos, como
verdadeiro instrumento condicionador de convivência democrática, tor-
nando compatíveis o desenvolvimento econômico e o social, de maneira
que essa ciência não se constitua como fim em si mesma, mas como -fon-
te de recursos de desenvolvimento do brasileiro em busca de sua felici-
dade e bem-estar.

As medidas constantes da lei aprovada pelo Congresso revelam o
interesse de manutenção de nossa soberania, na preservação de merca-
do, ao assegurar ao Estado e à iniciativa particular condições de lide-
rança no mercado interno, em setores que envolvem a tecnologia do
produto dos fatores combinados na produção de equipamentos de in-
formática, bem como da tecnologia de produção, aliada à comerciali-
zação e à tecnologia de uso, que inclui a informatização e proteção fun-
damentai aos interesses do usuário.

Institucionalizaram-se, na pol ítica recentemente traçada, as linhas
condutoras de sua autonomia, assegurando-lhe a independência interna
em relação ao controle econômico e tecnológico pelas empresas de ca-
pital genuinamente nacional.

Além desses objetivos, devem-se ressaltar, ainda, na defesa dos
interesses nacionais e democráticos, dispositivos referentes à defesa da
mão-de-obra, à proteção de direitos do cidadão à privacidade e à sub-
missão das idéias definidoras dessa pol ítica às deliberações do Congres-
so Nacional, representante das diversas camadas da sociedade brasileira.

A informática, cuja potencialidade é i_nquestionável como meio de
construção de uma- sociedade melhor, se utilizada adequadamente,
revela-se como técnica revolucionária de aplicação, com fins econômi-
cos, em atividades extrativas, agrícolas, industriais, comerciais e servi-
ços diversos e, com finalidade social, no campo da educação, cultura,
ciência, saúde, justiça, segurança pública, defesa nacional e outras áreas.

Referindo-se à relevância pol ítica da participação dos representan-
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tes do povo na aprovação da lei que define a pol ítica nacional de infor-
mática, assim se expressou o nosso ex-Governador e candidato à Pre-
sidência da República, Tancredo Neves:

"0 Congresso Nacional viveu um momento histórico: elaborar a
lei de informática, que é, ao mesmo tempo, instrumento de resguardo
dos direitos do cidadão, das liberdades democráticas, da soberania na-
cional e da cultura do povo. Esta lei será a pedra angular da construção
desse projeto, que, sendo nacional, nos fará participar do moderno e do
universal."

Congratulamo-nos com todos os participantes deste simpósio, pela
oportunidade de aprimoramento de idéias aqui apresentadas, cuja im-
portância é fundamental ao desenvolvimento e à condução dos destinos
desta Nação.

Agradecemos aos expositores e a todos que colaboraram para o
seu êxito e auguramos que a informática, pela riqueza de recursos de
informação que encerra, adaptada à realidade brasileira, contribua efi-
cazmente para o engrandecimento de nosso Pa ís e para o bem-estar de
nossa gente.
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20 DE NOVEMBRO DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES-
PECIAL EM HOMENAGEM À ESCOLA FE-
DERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBÁ,

Ao encerrar a presente reunião, a Presidência associa-se às home-
nagens prestadas à Escola Federal de Engenharia de Itajubá, que se des-
taca no cenário do Sul de Minas como uma instituição superior sólida,
prestigiosa, dinâmica e já tradicionalmente reconhecida em todas as la- r

titudes da Nação brasileira pela alta qualidade de sua formação pro-
fissional.

Idealizada e criada há 70 anos atrás, com a denominação primitiva
de Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá, atualmente é uma Es-
cola de Engenharia à altura daquela ambicionada pelo seu fundador,
Prof. Theodomiro Carneiro Santiago, cuja personalidade fascinante, do-
tada de extraordinária visão, chegou a ser considerada revolucionária
para os padrões de ensino daquela época.

Ao planejar essa escola inovadora, a concepção primordial de seu
fundador consistiu em promover o ensino, aliando, simultaneamente,
a teoria à prática do aprendizado, visando formar técnicos altamente
especializados. Assim, após buscar inspiração em diversos modelos uni-
versitários europeus, decidiu trazer da Bélgica a tecnologia adequada a
nossa realidáde. Daquele país também vieram os três primeiros profes-
sores da escola. E hoje, graças ao prestígio e à confiabilidade alcançados
pelo nível tecnológico de sua estrutura operacional, seu laboratório de
alta tensão vem sendo freqüentemente utilizado para a realização de
testes em aparelhos elétricos para a indústria nacional.

163



Nesses seus longos anos de fecundo funcionamento, a EFEI pres-
tou ainda inestimáveis serviços ao Pa (s, formando um expressivo núme-
ro de engenheiros ilustres, que vieram a ocupar posições de relevo em
diversos setores da vida pública e na atividade privada, exercendo um
papel decisivo no processo de desenvolvimento nacional.

Atualmente, visualizando na EFEI a concretização vitoriosa do
, projeto idealizado por seu fundador e cientes da qualidade do material
humano que continua a ser oferecido por essa Escola de Engenharia de
Itajubá, sentimos a grave responsabilidade que temos para com a juven-
tude estudantil do Estado de Minas Gerais e - por que não dizer? - de
toda a Nação brasileira, detentora de significativo contingente de jovens
promissores ansiando por uma oportunidade de estudo na terra natal,
que raras vezes proporciona condições adequadas à formação de pro-
fissionais úteis ao desenvolvimento do Pa (s.

Apesar do ritmo vertiginoso do crescimento verificado nessas úl-
timas duas décadas, estamos situados, em termos proporcionais, bem
abaixo dos países desenvolvidos e mesmo de vários países da América
do Sul. E cifras melancólicas demonstram que o conjunto de pessoas es-
colarizadas aos n (veis de 29 e 39 graus é ainda ínfimo no Brasil: apenas
2,6 brasileiros em 100 chegam ao 29 grau e somente um em cada 113,
ao curso superior.

Num pa (s de configuração continental como o Brasil, impõe-se a
implantação de um forte sistema de ensino, devido à importância do
conhecimento e da educação superior para quase todos os aspectos
significantes da sociedade contemporânea - nosso progresso tecnológi-
co e crescimento econômico, nosso sucesso na luta contra as doenças,
o vigor da nossa vida cultural, a qualidade de nossos profissionais e a
nossa capacidade de responder, com imaginação, a problemas sociais
complexos.

Por essas razões, a homenagem que ora prestamos à EFEI torna-se
mais significativa e relevante, em vista da sua decisiva contribuição para
o desenvolvimento do panorama cultural e sócio-econômico da cidade
de Itajubá, que hoje se projeta como centro de grande importância no
cenário estadual.

Ao término de minhas palavras, creio que este ato solene estària
incompleto se não manifestássemos o nosso aplauso à conceituada di-
retoria da EFEI, à sua competente equipe de professores e ao seu corpo

164

docente, depositário maior das esperanças e do futuro da Nação brasi-
leira, fazendo votos de que essa grande casa de ensino superior continue
o trabalho admirável que vem realizando nestes 70 anos de sua vitoriosa
existência, pois o Pa (s precisará, na retomada do desenvolvimento, do
valoroso concurso desses profissionais para enfrentar os novos desafios
da ciência e para avançar na conquista de sua autonomia tecnológica.
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22 DE NOVEMBRO DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES-
PECIAL PARA ENTREGA DO TtrULO DE
CIDADÃ HONORÁRIA DO ESTADO DE MI-
NAS GERAIS A D. VERA BROEMM£ VON
DER LAUNITZ.

Já se tornou tradição, no Poder Legislativo de Minas Gerais, agra-
ciar, com a cidadania honorária do Estado, personalidades que se fazem
presentes em nossa História, através do trabalho e da cultura voltados
para o desenvolvimento e bem-estar de nossa gente.

A reunião de hoje, que se reveste da mais elevada significação, traz
ao centro das atenções desta Casa a figura louvada e ilustre da Sra. Vera
Broemmé von der Launitz, cuja vida constitui exemplo para todos os
brasileiros, pela grandeza de seu caráter, pela força dinamizadora que
imprime a todas as atividades que empreende, transformando-as em
bens a serviço da promoção humana de todos que nelas colaboram, con-
vertendo-as em recursos de bem-estar das comunidades.

Portadora de espírito empreendedor e de elevada capacidade de
organização, de disciplina e do gosto requintado da gente européia',
compartilhando com seu marido, eminente personalidade no campo
da química mundial, o triste revés que os impossibilitou de retornar
ao seu pa (s, após a II Grande Guerra, fixou-se em Borda da Mata, em
Minas, onde, através da firma George et Broemmé S.A. - Produtos In-
dustriais e Rurais - demonstrou a sua habilidade e discernimento na
direção da empresa e as possibilidades inerentes à natureza humana de
superar dificuldades, onde quer que se esteja, ao criar condições de vida
honesta, dispondo todas as suas virtudes em favor do Pa (s onde se esta-
belece.
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o importante ramo de atividades a que se dedicou - de grande sig-
nificação na indústria de alimentos - veio propiciar emprego e diversi-
ficação de mão-de-obra em nosso Estado, contribuindo de maneira
inegável para a manutenção da estabilidade empregatícia, altamente
vulnerável, face aos desequil íbrios verificados em nossa economia, com
reflexos desastrosos no comportamento social, em conseqüência de mo-
delo econômico imposto em desacordo com a realidade brasileira.

A produção qualificada e crescente da empresa, além de favorecer
sobremaneira os cofres públicos, constitui um incentivo aos produtores
agrícolas da região, que têm, através do vultoso empreendimento, re-
cepção satisfatória de seus produtos, sendo-lhes garantido todo o con-
sumo.

A expansão do setor industrial é imprescind ível à arrancada desen-
volvimentista da coletividade e imperativo nacional para se conseguir
a diminuição da importação, a diversificação da exportação, o escoa-
mento de excedentes de produção, a transformação das matérias-pri-
mas nacionais em produto.s acabados e a organização e dinâmica da
economia privada - atividades essenciais a que o Brasil conquiste a
sua hegemonia e se torne independente perante as nações.

A grandiosidade de nossos princípios constitucionais, ao oferecer
novas possibilidades de vida ao imigrante, está plenamente gratificada
quando as terras brasileiras, ao acolhê-lo com carinho, recebe, em con-
trapartida, personalidades que as dignificam com sua conduta honrada
e engrandecedora, enaltecendo-as e valorizando-as com seu trabalho,
exemplo de tenacidade, esforço e idealismo, à semelhança de Vera
Broemmé.

o nosso Pa ís necessita da atuação positiva de todos os seus cida-
dãos; pois somente a agilização de seus valores humanos e de seus re-
cursos naturais o fará soerguer-se. da crise que o assola em todos os
seus segmentos.

o exemplo vivo de Vera Broemmé conclama os brasileiros à luta,
ao reencontro das imensas potencialidades que os esperam para o seu
desenvolvimento.

Integrando-se ao nosso povo, adaptando-se ao nosso meio físico,
às nossas leis, participa ela de nossas dificuldades, sentimentos e aspira-
ções, fazendo-se presente com sua iniciativa e sensibilidade aos pro-
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gressos da ciência e da tecnologia.

A conciliação entre o governo e os empresários é uma exigência de
nossos dias, a fim de que novos caminhos sejam trilhados para a satis-
fação dos anseios do povo brasileiro.

o País reclama a sua vigorosa união para o planejamento e a rees-
truturação da sociedade, em defesa de suas elementares necessidades.
Apenas o entendimento, a favor da sustentação dos ideais nacionais,
poderá conduzir este imenso País ao seu fulgurante destino, propician-
do o bem-estar e a felicidade de sua gente.

f grande a nossa alegria, ao recebermos esta ilustre figura femini-
na nesta Casa como Cidadã Honorária de Minas, este exemplo de mu-
lher a quem o povo mineiro manifesta o seu reconhecimento pela bri-
lhante atuação em prol do nosso desenvolvimento e bem-estar.

A incorporação simbólica de Vera Broemmé von der Launitz à
nossa comunidade, promovida pelo Poder Legislativo, revela claras in-
tenções de cumprimento dos propósitos assumidos com a sociedade,
no sentido de atenderem-se os interesses desta, em busca de sua estabili-
dade.

f, pois, com grande satisfação que esta Presidência, ao encerrar a
presente reunião especial, associa-se às justas homenagens prestadas à
Sra. Vera Broemmé von der Launitz e ao seu grupo empresarial.
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26 DE NOVEMBRO DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES-
PECIAL EM HOMENAGEM AOS MeDlCOS
DE MINAS GERAIS QUE COMEMORAM, EM
1984, SEU CINQÜENTENÁRIO DE FORMA-
TURA.

Compete à Presidência encerrar agora esta reunião especial, e as
circunstâncias não permitem alongá-Ia mais.

Entretanto, não posso furtar-me ao desejo de, em rápidas palavras,
enaltecer a iniciativa do nobre Deputado Agostinho Patrus, que, em re-
querimento e em projeto, destacou um dia especial do ano para que o
Parlamento mineiro pudesse prestar homenagem aos veteranos da classe
médica, aos que completaram exerc(cio de 50 anos de profissão.

Esta iniciativa ímpar configura um gesto admirável, que revela
grandeza, e não estranhamos que tenha partido justamente de um médi-
co, um médico parlamentar, um médico que foi Presidente da Associa-
ção Médica de Minas Gerais. Esta idéia, encampada por este Presidente,
que também é médico, e aplaudida por todos os parlamentares médi-
cos nesta Casa, Dr. Armando Costa, Dr. Dálton Canabrava, Dr. Jairo
Magalhães Alves, Dr. Raimundo Rezende, Dr. Samir Cecílio e Dr. Sílvio
rvlitre; aplaudida não só pelos médicos parlamentares que representam
o povo mineiro, mas aplaudida por todos os 78 Deputados do Parla-
mento do Estado das montanhas, uma vez que esse profissional médico,
em razão das peculiaridades de suas funções, possui capacidade especial
de percepção dos aspectos humanos.

Não vemos iniciativas como esta, nem é comum entre nós, no
mundo ocidental, a atitude de valorização da preciosíssima experiência
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dos mais velhos. Sabemos que a roda da vida nunca gira sem dardejar
faíscas de luz. A vivência é o maior surgente de conhecimentos. E labo-
ratório que produz o saber, assim como a partir do vulgaríssimo carvão
o enorme laboratório cósmico gera o mais puro brilhante.

Valorizar o conhecimento, a vivência, o saber científico adquirido
pelos mais experientes e, mais ainda, colocar o substrato desta experiên-
cia a serviço das gerações futuras, eis um gesto de profunda sabedoria.
A nossa atitude significa o respeito, o carinho e o amor para com os
decanos desta sagrada sabedoria.

O Poder Legislativo não poderia deixar de endossar este gesto e
aproveitar o ensejo para também prestar suas homenagens àqueles que
dedicaram a vida a uma missão tão nobre, àqueles que lidam com a vida
do ser humano, a maior de todas as prioridades.

Entre os homenageados, figuram nomes que engrandecem a me-
dicina mineira, pessoas que se destacaram nos mais variados setores da
vida comunitária, não apenas como médicos, mas como cidadãos pres-
tantes e como homens públicos notáveis; nomes que se fazem respeitar
no ambiente de sua categoria profissional e que se distinguem também
à visão de toda a comunidade. Estes homens carregam a experiência
que toda uma vida pode dar. Já passaram por todas as dificuldades pró-
prias da profissão. Cresceram no exercício de sua arte e são hoje como
árvores frondosas, cuja sombra abriga os menos experientes, os que a
elas recorrem em busca de uma orientação segura. A eles recorrem os
que necessitam de apoio em seus primeiros passos nos caminhos árduos
do exercício da profissão, uma profissão que é muito diferente de todas
as outras, porque tem o homem como objetivo e centro de toda sua
essência.

De. fato, esta não é uma atividade meramente profissional. Para o
seu exercício, exige-se uma vocação muito especial. Vocação para o
exercício voluntário e permanente de doação sem limites, sem medir
sacrifícios, sem dosar horas e cansaço. Sabemos que isto é mais verdade
ainda para os médicos que hoje estamos homenageando, pois estes são
de uma época em que se exigia deles muito mais desprendimento e
desambição; são de uma época em que a solidariedade era praticada
como um gesto de rotina e não como uma virtude excepcional a ser
proclamada.

Evidentemente que esta mesma solidariedade continua a ser pra-
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ticada. O exercício da medicina continua marcado predominantemente
pela afetividade, pela doação, embora muitos fatores alheios à vontade
do médico tenham contribu ído para mudar, e muito, o relacionamento
entre ele e seu paciente. A própria dinâmica do progresso cientrfico
conduziu as ciências a uma excessiva especialização. Nos centros mais
avançados, a medicina é hoje encarada friamente como um bem de con-
sumo, e a saúde passou a ser administrada ou mantida por meio de pro-
cessos tecnológicos avançad íssimos, dos quais os médicos participam
apenas como manipuladores, a exemplo dos anônimos perfuradores de
cartões nestes majestosos computadores de geração mais avançada. Po-
de ocorrer ainda que o subemprego em que vive grande parcela da clas-
se obrigue o médico a transformar-se em operário de várias entidades,
correndo ofegante de um lado para outro, sem tempo para o indispen-
sável exercício do relacionamento humano. O relacionamento humano
é, nesta profissão, mais importante do que em qualquer outra. E o rela-
cionamento. humano mais profundo que lhe permite às vezes realizar
verdadeiros milagres.

Por outro lado, os que buscam a medicina, os que buscam a cura
física ou o ai ívio das dores, esperam encontrar no médico muito mais
do que um profissional. Esperam encontrar alguém para ouvi-los, para
sentar-se junto ao seu leito, animá-los,. assumir sua própria dor. Espe-
ram atenção sol ícita e bondade diligente. Atenção que, muitas vezes,
revela-se mais eficaz do que o mais potente dos medicamentos.

O exercício da medicina é, pois, o exercício da solidariedade, dO)
amor, da sensibilidade humana no seu mais profundo sentido. Não se
consegue exercer a medicina sem grande dose de idealismo ..Constituem
o idealismo e a sobrevivência perene da esperança a própria essência
desta atividade. .

Eis por que a classe médica hoje sente-se frustrada. Não há condi-)
ções para o exercício da profissão na plenitude de seu idealismo. O nos-
so povo vive em precárias condições de saúde, apesar de termos alcan-
çado, em nosso País, invejável nível técnico no campo da medicina.

Ocorre que os benefícios do elevado grau de desenvolvimento só
atingem uma pequena parcela da população de maior poder aquisitivo.
O Pa ís está enfermo, sacudido na sua estrutura social por uma crise
sem precedentes. Esta enfermidade acaba estabelecendo um círculo
vicioso, difícil de ser interrompido: o homem, combalido pela doença,
não pode gerar riquezas. Como conseqüência, a comunidade em que
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vive é conduzida a um regime deficitário. Este déficit econômico, por
sua vez, não permite que se façam maiores investimentos no campo
da saúde.

Romper este c(rculo vicioso é romper as barreiras do subdesenvol-
vimento e da pobreza. Por isso, no momento em que assistimos ao al-
vorecer de nova era na vida pol ítica nacional, com a restauração da ple-
na democracia, os médicos serão chamados pelo Or. Tancredo Neves,
que, não temos dúvida, será o futuro chefe desta Nação, a fim de que se
coloque a saúde como tema de destaque na formulação das diretrizes do
novo Governo. Entende o Or. Tancredo Neves que a saúde é não apenas
um direito e uma necessidade do cidadão, mas, também, uma das prin-
cipais forças que impulsionarão o nosso desenvolvimento sócio-econô-
mico.

o objetivo da presente reunião é, ao homenagear os médicos que
contam 50 anos de formatura, manifestar-lhes, em nome do povo mi-
neiro, o apreço e a admiração que tanto merecem. E dizer mais aos
nobres colegas médicos: 50 anos de exercício da profissão não são 50
dias, não são 50 meses, é uma grande caminhada. Foram caminhos de
duras lutas e de penosas batalhas, caminhos que foram para os senhores
de muitas dificuldades e de muito sofrimento; mas de uma coisa estou

certo, as dificuldades e os sofrimentos, ao longo deste tempo, não con-
seguiram apagar das suas consciências a imagem da fé, a imagem da es-
perança naquilo que é mais sagrado: servir à humanidade. Médicos, sim,
o foram durante esse tempo; não enamorados de banais diplomas e nem
portadores de anéis sutis, foram médicos, sim, de fato, médicos na acep-
ção perfeita da palavra. Para os senhores abriram-se as casas. dos ricos e
dos pobres, dos grandes e dos humildes; não só se abriram as casas, mas,
tenho certeza, abriram-se também todos os corações, porque neste de-
serto de sentimentos fraternos vocês levaram à criatura humana amor e
solidariedade. Por isso, esta Casa lhes rende hoje esta grande homena-
gem, a qual ainda está muito aquém da que os senhores merecem, por
representarem uma parcela da sociedade que, talvez, sem nenhum demé-
rito para as demais, representa para a humanidade uma grande relíquia.

174

28 DE NOVEMBRO DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ES-
PECIAL DESTINADA Á ENTREGA DO
TrrULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE
MINAS GERAIS AO SR, Mn..TON DO NAS.
CIMENTO.

Ao encerrar a presente reunião especial, quando esta Assembléia
Legislativa prazerosamente cumpre a vontade manifesta do povo minei-
ro, concedendo ao grande artista popular Mílton Nascimento o tftulo de
Cidadão Honorário de Minas Gerais, esta presidência tem a satisfação de
expressar o seu júbilo pelo feliz evento, ao mesmo tempo em que para-
beniza efusivamente o homenageado.

Uma das mais puras e vigorosas formas de manifestação da alma
humana, a música popular brasileira atravessa, na atualidade, um de
seus grandes momentos, com compositores e intérpretes do mais eleva-
do n í~el artístico, Iídimos continuadores da obra de grandes mestres
do passado, como Noel Rosa, Pixinguinha, Ataulfo Alves e Francisco
Alves, entre outros. A safra atual conta com titãs tais como Tom Jobim
Chico Buarque, Caetano Veloso e outros mais. Mas, entre todos, se agi:
ganta a figura deste "mineiro", dono de raro talento criativo e de uma
das mais belas vozes do Pa ís: Mílton Nascimento.

Bituca, como gosta de ser chamado carinhosamente pelos amigos e
fãs, é hoje um cantor de renome nacional e internacional e expressa,
~omo ninguém, o grito incontido dos oprimidos, das minorias margina-
lizadas, dos g~upos amordaçados pelos tiranos e poderosos e é a própria
voz do Terceiro Mundo em protesto contra a tirania dos países ricos.
Ele é hoje a voz dos que anseiam pela liberdade, dos que querem viver
num mundo mais unido, mais fraterno, onde reine a paz e a concórdia e
a justiça seja mais que simples ideal.
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Filho adotivo de Três Pontas, pois é carioca de nascimento, ele é
hoje um dos mais autênticos representantes da mineiridade tradiCional.
Tão mineiro, quanto Aleijadinho, Tiradentes e Juscelino.

Toda obra de arte - seja através do artista que a cria, seja através
do papel que desempenha junto à camada do público que a consome -
assume um papel de grande importância na vida da sociedade. E este pa-
pei, no caso da música popular urbana divulgada em disco, pode ser o
mais variado: revelar a potencialidade criadora do povo; recriar padrões
populares a nível mais sofisticado; fornecer ritmos e melodias para o
lazer coletivo etc. Deste modo, ao se analisar a obra de um compositor
capaz de merecer homenagens oficiais e de arrastar grandes multidões
a praças públicas, como é o caso de nosso querido homenageado desta
tarde, o que deve ser apreciado não é apenas a qualidade de sua música,
segundo padrões estéticos convencionais, mas o que ela significa como
produto cultural que se inscreve no momento histórico de uma socieda-
de, tendo em vista suas implicações práticas e ideológicas com a coleti-
vidade.

Tudo isso é preciso ser considerado no caso de Mr1ton Nascimento.
Sua música representa um ideal cultural de uma camada consciente da
classe média emergente no panorama da sociedade brasileira. Ele é hoje
o artista catalisador dos anseios da maioria quase absoluta das classes
universitárias, que encontram em sua obra uma música nacional de n (-
vel internacional. Trata-se de um complexo de tão grande amplitude
que sua aura atinge grandes camadas do povo.

D. Pedro Casaldáliga, seu fã declarado, disse, a propósito, que
"M í1ton canta a dura vida dos pobres" e fez questão de citar sua músi-
ca Canção do Sol no poema de sua autoria Da Arvore e do Rio e do
Grito do Povo.

Artista que se fez graças ao próprio e indiscutível talento, Mr1ton
Nascimento é um cidadão consciente, inserido no contexto histórico
de seu Pa ís e ciente de que integra uma minoria étnica que só agora,
aos poucos, vai encontrando, ou melhor, abrindo espaços na sociedade
brasileira para ocupar um lugar justo e consentâneo com a força de sua
contribuição secular para o desenvolvimento nacional. Ele, mais do
que ninguém, sabe que seus antepassados ajudaram, com o suor de seu
trabalho e a criatividade de sua rica cultura, a construir a nossa civili-
zação tropical.
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.Mercê de seu talento artístico e de suas posições cívicas, ele é hoje
um Inconteste Iíder de vastas camadas da população. Sua música de-
nuncia, questiona e marca uma posição de inconformismo perante uma
sociedade onde salta à vista uma violenta estratificação social, constante
desrespeito aos direitos humanos, na qual a democracia como fato con-
creto aparece como aspiração quase utópica. Ele traduz em suas melo-
dias e, muitas vezes melancólicas canções, este inconformismo popular.
E prova de que é o representante autêntico dessa voz dos que clamam
por justiça é o seu enorme e incontestável sucesso.

Seu disco Caçador de Mim é algo que se aproxima do divino
pois, a par da doce melodia da composição e da suavidade de sua mavio~
sa voz, somos contagiados pela mensagem de amor, de sentimento (nti-
mo, de c~ração, de amiza~e, de fé, de fraternidade, almejando a utopia,
que um dia possa ser realidade. Nele M(Iton Nascimento se mostra mui-
to mineiro e, talvez por isso, universal, solto, alegre, acreditando no ser
human,o. Ele é o intérp~ete das montanhas, é telúrico, mas crendo que
é posslvel cantar o Brasil das montanhas mineiras, com visão de todo o
mundo:

" ... A pulsação do mundo é o coração da gente; o coração do
mundo é a pulsação da gente; ninguém nos pode impor, meu irmão, o
que é melhor pra gente."

Ele conta como se deu sua caçada, por dentro dele, para se conhe-
cer, despertar o homem para se somar ao artista. A introspecção anal í-
tica: uma viagem para dentro para botar o ser para fora. Conquistar a
individualidade, ser individualista, sem cultivar o egoísmo.

Sua música não tem preocupação em ser politicamente engajada,
mas ele se revela um repórter da realidade e busca denunciá-Ia cantan-
do com muito amor e ternura o que é humano. Sua música: porém,
desde a mais simples canção de amor até a mais panfletária, tem mensa-
gem pol (tica, pois visa a todos e traz mensagem de justiça social.

"Quero utopia e quero tudo mais; quero a felicidade dos olhos de
um pai; quero a alegria, muita gente feliz; quero que a justiça reine em
meu Pa (s... "

Este é o Mílton Nascimento, o nosso maior representante no gran-
de palco da música popular, que não é apenas brasileira, mas universal,
pois a música não é apanágio de ninguém, mas da humanidade. E a mú-
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sica de M(Iton Nascimento extrapolou as fronteiras de Minas, do Brasil
e alcançou o mundo.

Por isso, nós nos orgulhamos tanto dele, e o mineiro, tradicional-
mente reservado e desconfiado, não consegue esconder seu júbilo, sua
alegria esfusiante por ter em Mf1ton Nascimento um autêntico repre-
sentante da mineiridade tão cara às montanhas alterosas. Mas, neste
caso, Minas, o Brasil e o mundo se confraternizam e se confundem, por-
que Mf1ton, com sua mensagem de fé no homem e no seu destino, uni-
versalizou sua obra.

E os anseios de justiça e fraternidade humana que ele tão bem ex-
pressa em sua música surgem, nos dias de hoje, como os albores de uma
nova era para o nosso Pa ís, quando o processo de abertura pai ítica na-
cional atinge seu cI ímax na escolha do novo chefe da Nação, que nos
dirigirá nos próximos anos. As perspectivas da vitória do candidato da
Aliança Democrática, Tancredo Neves, em janeiro de 1985, significam
a consolidação da democracia em nosso Pa ís, traduzindo a vontade ma-
nifesta de todo o povo brasileiro. A mensagem de Mílton Nascimento
encontra, assim, perspectivas de sua materialização. Ao grande intérpre-
te, os nossos agradecimentos.
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30 DE NOVEMBRO DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO SO-
LENE DE ENCERRAMENTO DA 2~ SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 100 LEGIS.
LATURA.

Srs. Deputados, ao final da 2ê;! Sessão Legislativa Ordinária da 10ê;!
Legislatura, cabe-nos, na qual idade de Presidente da Assembléia Legis-
lativa do Estado de Minas Gerais, ser o porta-voz do pensamento de
todos os parlamentares com assento nesta Casa, responsáveis pelo bom
êxito dos trabalhos realizados no decorrer deste ano.

Uma vez mais pudemos constatar o empenho, a abnegação e a efi-
ciência dos legítimos representantes do povo de Minas Gerais.

Sentimos, neste momento, a tranqüilidade do dever cumprido, a
satisfação de havermos dedicado mais um ano de nossa vida à realiza-
ção das justas aspirações do povo desta terra.

Verifica-se, nesta hora, um contraste: o término de uma etapa, em
que buscamos atender aos interesses daqueles que em nós confiaram,
e o prenúncio de uma nova era, cujos reflexos na vida de todos, gover-
nantes e governados, já se podem prever.

Falamos da eleição, pelo Colégio Eleitoral, em 15 de janeiro pró-
ximo, daquele que deverá reger os destinos desta Nação e que, certa-
mente, será aquele que nós, os brasileiros, já escolhemos: o ex-Governa-
d<?rTancredo Neves. Está raiando "a liberdade no horizonte do Brasil".

Reafirmamos, nesta oportunidade, convicções que, ao longo dos
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anos, vêm balizando nossa vida pública. A primeira delas é a defesa dos
valores democráticos, postura que, desde os albores da juventude, foi
um clarão a iluminar nossa vocação pol ítica.

o despertar do entendimento, colocando nosso espírito em conta-
to com a complexa trama na qual se organizam as linhas fundamentais
da vida social, desvelou-nos, desde o primeiro instante, os imensos con-
trastes que marcam a caminhada da humanidade.

A vida pública nos depara a todo momento uma multiplicidade de
problemas que refletem as mais profundas necessidades coletivas. E,
nesse. contexto, nunca nos acovardamos, nunca nos demitimos do direi-
to de refletir e, principalmente, atuar na defesa dos interesses do povo.

Em segundo lugar, sempre achamos que a coerência deve ser o
apanágio do homem público. Coerência nas idéias. Coerência na ação,
sempre voltada para o bem comum.

E, finalmente, queremos ressaltar que a correção, em todos os seus
atos, deve pautar a atuação de todo homem público. A ética, contraria-
mente ao que propalam alguns espíritos menores, nunca é demais. Em
verdade, só a negam e repudiam os homens que não têm compromisso
com o seu tempo.

Achamos, assim, que o credo democrático, a coerência e o sentido
ético, entre outros valores, devem servir de inspiração aos que almejam
o respeito das gerações.

Tem sido este o ensinamento dos homens públicos de Minas, atra-
vés dos séculos.

Ao apagar das luzes desta Sessão Legislativa, temos a registrar, den-
tre os acontecimentos que marcaram este ano de trabalhos parlamenta-
res, a comemoração do sesquicentenário desta Assembléia.

o Simpósio sobre o Poder Legislativo trouxe a esta Casa nomes
dos mais expressivos, conferencistas do mais alto gabarito, como o
ProL Afonso Arinos de Mello Franco, o Ministro Moreira Alves, o Go-
vernador Franco Montoro e o Prof. Paulo Brossard.

o lançamento do livro Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais - um Poder a Serviço do Povo, publicado sob a coordenação da
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Assessoria Técnico-Consultiva desta Assembléia, foi outro marco impor-
tante do sesquicentenário.

Ao comemorarmos um século e meio de democracia, de liberdade
e de amor à causa pública, sentimos aumentar a nossa responsabilidade
perante a Nação e perante a História: cabe-nos prosseguir a marcha de-
mocrática, sem receios ou hesitações.

o PMDB, o PDS e o PT marcaram sua presença nesta Casa com de-
cisão e competência.

A Mesa da Assembléia não apenas cumpriu as suas atribuições re-
gimentais, mas também se houve com cordialidade e coleguismo, man-
tendo-se próxima dos demais parlamentares e dos funcionários da Casa.

Agradecemos, nesta hora, a todos. Aos Deputados, que, com co-
ragem cívica, com fé, com visão da História, deram o apoio fundamen-
tai para que os nossos trabalhos chegassem a bom termo, com decisão e
competência. Aos Srs. Uderes Partidários, Mílton Salles e Luiz Vicente,
no 19 ano desta Sessão Legislativa, aos Deputados Camilo Machado,
Uder do PDS; Ademir Lucas, Uder do Governo; Roberto Luiz Soares,
Líder da Minoria, bem como a todos os seus liderados, pelo alto espíri-
to de compreensão, pelo seu alto espírito de civismo, compreendendo
e respeitando as decisões desta Presidência, que deve ter errado muito,
mas nunca errou procurando ferir o Regimento Interno desta Casa; sem-
pre atuou convicta de sua missão, sempre procurando agir dentro da le-
galidade e do princípio da lei. Esta Presidência sempre procurou pautar
o seu comportamento não como membro de um partido, mas como Pre-
sidente do Poder Legislativo, que é o Poder mais autêntico. o mais le-
gítimo, porque ele é desaguadouro permanente das mais legítimas aspi-
rações do povo.

Agradecemos aos funcionários, que tanto contribuem para engran-
decer esta Casa, e o fazemos na. pessoa do Diretor-Geral, Dr. José Gama
Dias, de inquestionável competência e inteligência. Agradecemos aos
jornalistas, que constituem o CEPO, que fazem a cobertura dos traba-
lhos parlamentares e que ajudam a construir, através de suas críticas sem-
pre construtivas, as nossas perspectivas de futuro, fazendo conhecidas
as atividades parlamentares e contribuindo para o engrandecimento des-
te Poder. A eles o nosso agradecimento, e que prossigam ajudando-nos,
ajudando o Parlamento mineiro na sua condução democrática e no res-
tabelecimento do direito no nosso Pa ís.
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Assim, aproximando-se o término do exerc(cio desta Mesa Direto-
ra e o término desta Sessão Legislativa, convoco todos os Deputados a,
de pé, declararmos encerrada esta Sessão Legislativa:

"Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a 2~ Sessão Legisla-
tiva Ordinária da 10ª Legislatura do Sesquicentenário da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais."
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31 DE JANEIRO DE 1985.

DISCURSO PROFERIDO' NA SOLENIDADE
DE ENCERRAMENTO DAS COMEMORA-
çOES DO SESQUICENTENÁRIO DO PODER
LEGISLATIVO DE MINAS GERAIS.

Ao descerrar esta placa, não somos nós que aqui marcamos a nossa
presença, mas sim o Poder Legislativo de Minas Gerais, que assinala os
seus 150 anos de serviços ao povo e de lutas entrecortadas de sofridos
momentos, confirmando sempre a sua resistência, que é cada vez maior,
porque se alicerça no povo que o constituiu.

Instalado na terra dos Inconfidentes, não poderia este Legislativo
ter outro destino senão o de grande cenário de lutas c(vicas, debates
democráticos, afirmações de liberdade e provas de acendrado amor ao
Brasil.

Nascido em Ouro Preto, palco de recordações históricas, de atos de
bravura e de coragem, de lutas pela independência do Brasil e pela
soberania do povo brasileiro, esta instituição vem resistindo, ao longo
dos anos, a todas as pressões que contra ela têm surgido.

As violências sofridas ao longó da História não calaram os seus
membros e, como herdeiros de um patrimônio de civismo e de brasili-
da de - legado de dignidade que herdamos de tantos parlamentares
mineiros - vamos deixar nesta placa, para as gerações que um dia
haverão de substituir-nos, a presença dos que hoje honram o Poder
Legislativo, servindo ao povo, como abrigo seguro da democracia e
como bandeira das liberdades e dos direitos da pessoa humana.

Neste limiar de uma Nova República, em que o direito do cidad1!lo
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começa a prevalecer, depois de um longo período de arbítrio, principal-
mete contra este Poder, chamado por Adauto Lúcio Cardoso de Poder
civil, a esperança retorna aos nossos corações e no de todos os cidadãos
brasileiros, que, brevemente, serão convidados a participar das grandes
decisões nacionais, não só elegendo prefeitos, vereadores, deputados e
senadores, mas principalmente elegendo, através do sufrágio direto, o
presidente da República.

Nesta hora, como Chefe do Poder Legislativo mineiro, não poderia
deixar de fazer referência a esta passagem de nossa História.

Uma nova aurora surge no céu da Pátria, e a democracia, antes
cheia de adjetivos, mas conspu rcada e arranhada, volta agora, límpida,
pura, com o juramento de um brasileiro honrado, de um estadista de
escol, Tancredo de Almeida Neves, que, assumindo a Presidência da
República a 15 de março próximo, restituirá ao povo brasileiro os seus
direitos inalienáveis.

Aqui, no aconchego das montanhas milenares, identificados com
os ideais dos Inconfidentes mineiros, façamos todos um juramento ao
Brasi I: o de que a fase do autoritarismo ficará sepultada e nunca mais a
força' prevalecerá sobre a razão e sobre os direitos do povo brasileiro.

Ao folhearmos as páginas da História brasileira, constatamos que o
Poder Legislativo foi o que mais sofreu ao longo de sua existência. Em
1937, suas casas foram fechadas e expulsos os seus membros. A partir
de 1964, foi violentado pelas prisões, cassações de mamlatos de seus
membros e punições sem direito à defesa.

Por que tanta violência contra um poder desar:mado? Porque o seu
amor à crítica e ao debate, o seu apego às prerrogativas da cidadania, o
dever pol ítico no seu mais nobre e dignificante sentido, a defesa dos
interesses coletivos muitas vezes incomodam.

E o que quer o Poder Legislativo? Cumprir sua nobilitante missão;
defender o povo das v'iolações de seus direitos; proporcionar a todos o
direito de reclamar; p'roporcionar espaço realmente aberto aos jovens,
aos moços oriundos de todos os horizontes sociais, para participarem da
vida públ ica do Pa ís, a fim de que a Nação se enriqueça de cidadãos
capazes de servi-Ia, dentre os quais surgem, eventualmente, no contínuo
concurso das atividades pol íticas, os fadados a governá-Ia e enaltecê-Ia
no concerto das grandes potências, para o qual soberanamente o Brasil
caminha. .

184

o Poder Legislativo é onde a liberdade de pensamento não tem
barreiras e aflora patriótica e virilmente.

A Declaração Universal dos Direito~ do Homem, como o ideal
comum a ser atingido por todos os povos, proclama: "Todos os homens
nascem livres e iguais em direito e dignidade. Todo homem tem o
direito de tomar parte no governo do seu país, diretamente ou por
intermédio de representantes, livremente escolhidos".

As diversas camadas sociais somente são representadas no Poder
Legislativo, e a tribuna desta Casa é uma trincheira que não deve causar
preocupações, pois as armas de seus membros são a razão, a palavra e o
debate.

Entretanto, a vida do Poder Legislativo está entrecortada de
sofridas intervenções, que não enaltecem os interventores. Perpetuam-se
aqui os longos anos de lutas democráticas, as glórias e as dores.

Que esta placa seja um convite aos que queiram e aos que possam
servir ao poder Legislativo, aumentando-lhe o brilho, tornando-o dia a
dia mais capaz de elaborar leis que protejam não só os valores morais
e espirituais da humanidade, mas a terra, a água, o céu, o ar, as árvores,
a natureza enfim.

Perpetue-se nesta placa a memória da caminhada do Poder Legisla-
tivo. Mais palavras, se assim o desejássemos, poderiam ser a ela acres-
cidas. E seriam aquelas de Tiradentes, repetidas pelo grande Presidente
Tancredo Neves no congresso nacional. no dia 15 de janeiro, em Brasí-
lia: "Se quisermos, unidos, faremos deste Brasil uma grande nação".
Façamos, pois, deste Brasil - Pátria estremecida - a mais fraterna, a
maior e melhor nação do mundo.
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7 DE MARÇO DE 1983.

DISCURSO PROFERIDO NA SOLENIDADE
DE ENTREGA DA MEDAUIA DO M£RffO
LEGISLATIVO AOS JORNALISTAS PEDRO
AGUINALDO FULG£NCIO E CAMILO TEI-
XEIRA DA COSTA.

Nesta oportunidade em que o Legislativo mineiro se engrandece,
ao agraciar com a Medalha do Mérito Legislativo, no grau Mérito Espe-
cial, as figuras ilustres dos jornalistas Pedro Aguinaldo Fulgêncio e Ca-
mifo Teixeira da Costa, queremos expressar o reconhecimento do povo
mineiro pelos relevantes serviços prestados à coletividade, ao Estado e
ao País, em 56 anos de prof(cua existência, pelos Diários Associados,
criação do imortal jornalista Assis Chateaubriand.

Ao longo dos tempos, tem sido a imprensa o instrumento mais ex-
pressivo do trabalho humano, quer no que se refere à dif,usão do pensa-
mento, quer no que toca à formação das correntes de opinião pública.
A imprensa, falada, escrita e televisada, constitui, nos tempos moder-
nos, o meio de veiculação de notícias e a mais consagrada fonte de in-
formações dos acontecimentos que se desenrolam nos mais diversos rin-
cões do mundo. A moderna imprensa não se limita a noticiar, mas tam-
bém tece críticas, comenta e orienta, servindo, portanto, para, igual-
mente, governar a opinião dos indivíduos e dos diversos segmentos da
sociedade;

Os órgãos de imprensa representam hodiernamente um papel de
termômetro da dinâmica social, em decorrência de seu imenso poder
de penetração no seio das massas, exercido através do contato diário,
constante e ininterrupto com as instituições pol íticas, econômicas,
militares e religiosas, com os círculos científicos, literários e esportivos
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e com todos os aspectos da luta do povo, em sua faina cotidiana para
sobreviver e progredir.

o nobre papel de informar e formar a opinião pública tem encon-
trado, em nosso Pa (s, como atesta a História, grandes órgãos, cria'dos
pela iniciativa particular, principalmente nos grandes "centros urbanos,
tendo, por isso mesmo, imenso prestígio perante as forças vivas da so-
ciedade, mercê de seu desempenho sério 'e responsável, pautado na so-
lidariedade humana e na sublime consciência de seu mister informativo.
E, dentre esses órgãos gloriosos da imprensa pátria, sobressai esta insti-
tuição de vulto, coragem, denodo e luta: os Diários Associados, obra
imorredoura do genial jornalista Assis Chateaubriand e que tantos e
tão nobres serviços tem prestado ao Brasil.

,Nas nossas altivas Minas Gerais, palco de inomináveis episódios
da História nacional, ressalta o papel desempenhado com destaque pe-
los órgãos componentes dos Diários Associados - o Estado de Minas, o
Diário da Tarde, a TV Alterosa e a extinta TV Itacolomi - órgãos de
imprensa do mais elevado conceito, à altura dos melhores do País e que
somam proveitosos anos de atividades, com constante equil íbrio, mo-
deração e participação na vida do povo mineiro, contribuindo para a
conservação e o aprimoramento de nossa cultura e elevando sua voz na
constante vigilância pela preservação da ordem institucional e da vigên-
cia dos ideais democráticos.

Os Diários Associados possuem um acervo de conquistas e realiza-
ções que definem uma época, uma vez que vêm exercendo, durante to-
das essas décadas, o papel de autêntica escola de civismo e de formação
de profissionais da imprensa. Entre seus destacados chefes de empresa,
sobressai a figura imorredoura de Assis Chateaubriand, o mestre das
letras jornal ísticas, verdadeiro talento que sempre inspirou as mais
grandiosas realizações do jornalismo mineiro~ Jornalista aos 14 anos,
acadêmico aos 15, professor da Faculdade' de Direito do Recife aos 24,
mudara-se para o Rio, indo pleitear causas no Supremo Tribunal Fede-
ral, onde; ainda novel na profissão de advogado, enfrentou~ com galhar-
dia e destemor, adversários do saber jurídico do eminente Epitácio
Pessoa. Aos 24 anos não deixara, porém, de ser o que fora aos 14: jor-
nalista. Passara pela redação do Jornal do Recife e do Diário de Pernam-
buco, para continuar a sua brilhante carreira no Rio, no Jornal do Bra-
sil, no Correio da Manhã e, finalmente, em O Jornal, na sua própria ca-
deia, a que chamou Diários Associados e que plantou em todos os qua-
drantes deste Pa (s continental.
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Evoco, com emoção, as palavras que, em 1977, pronunciei nesta
augusta! Casa, por ocasião do 509 aniversário do Estado de Minas:
':A História de Minas é de tamanha 'grandeza que seus cap(tulos histó-
riCOSse repetem no cordel do tempo".

Quando das Entradas e das Bandeiras - em 1674, há pouco mais
de três séculos - seus episódios épicos nos revelaram que homens de
fé cívica, homens de intrepidez aguçada, homens que olharam para lon-
ge e para longe se dirigiram, homens, portanto, de coragem, cruzaram as
fronteiras de Minas, trilharam tortuosos caminhos, derrubaram matas e
abriram clareiras, fundaram cidades, atravessaram rios e subiram encos-
tas, percorreram os mais long ínquos rincões, penetrando fundo no cora-
ção das montanhas. Eram os bandeirantes - Fernão Dias Paes Leme
Borba Gato, Matias Cardoso, Francisco Pires, Tourinho e tantos outros:
Que buscavam eles? ~uscavam pedras preciosas, buscavam as sonhadas
esmerald~s, as acalentadas pedras verdes. Dois séculos e meio depois, em
1927, Minas escreveu na sua história um cap ífulo semelhante: dentro
do seu coração, no fundo de sua alma, despertando da velha e tradicio~
nal Paraíba, com as roupagens de nordestino, Assis Chateaubriand b
"Velho Capitão", junto a bravos montanheses e ao sopro livre dos v~n~
tos novos, desfralda na jovem Capital mineira uma grande bandeira - o
jornal dos mineiros - o Estado de Minas. '

A semente, lançada com amor e carinho pelas mãos generosas des-
se grande brasileiro, não poderia deixar de ter outro destino senão a vi-
to.ri?sa trajetória que vem tendo na história da imprensa em Minas Ge-
raiS, sobressaindo por seu papel relevante no desenvolvimento do Esta-
do ena formação da consciência cívica de seu povo, graças à plêiade de
colaboradores do porte de João Calmon, Mílton Campos, Pedro Aleixo,
Alvaro Mendes Pimentel, Juscelino Barbosa, Oswaldo Chateaubriand,
Newton de Paiva Ferreira, Gregoriano Canedo, Senador Tancredo Neves
e tantos outros, que souberam, com presteza; equil (brio e austeridade
identificar-se com os ideais do povo das Alterosas e ilumina~ os cami~
nhos da cultura e do progresso de nossa comunidade.

Destacamos presenfemente as figuras (mpares ,de Pedro Aguinaldo
Fulgêncio e Camilo Teixeira da Costa, como' Iídimos continuadores
dessa obra maravilhosa, de que todos nos orgulhamos. Por esta razão,
este Parlamento, que sempre reflete os anseios de nossa gente, nesta tar-
de memorável se engalana para prestar uma homenagem, das mais justas
e oportunas, a esses dois brilhantes jornalistas, através da outorga destas
comendas, que bem representam a gratidão deste Poder a todos aqueles
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que se destacaram no cenário de nosso Estado.

Comunicadores da melhor estirpe, à frente das Associadas, cujos
v(nculos de carinhosa presença se converteram em ato de constante
cumprimento da elevada missão, atraíram para junto de si grandes ami-
zades, dado o trato ameno e afável por que pautaram suas vidas.

As elevadas tarefas que lhes são acometidas no dia-a-dia, desenvol-
vem-nas com entusiasmo, competência e seriedade. Torna-se-nos fácil
entender o significado da homenagem que este Parlamento lhes tributa,
nesta oportunidade; não menos fácil perceber o gáudio que se~timos
em manifestar-lhes, em nome do povo mineiro, o mais vivo entusiasmo.

Ao encerrarmos nossas palavras, curvamo-nos reverentes ante os
vultos que, no passado e no presente, contribu íram para a grandeza
desta organização de comunicação de massas, congratulando-nos com
todos os que nela militam. Com os olhos voltados para o glorioso
destino do nosso Estado, formulamos votos de que essa organização
prossiga em sua radiosa atuação empresarial, como veícul? dos ideais q~e
trazem prosperidade e bem-estar ao nosso Estado e a nossa Pátria,
refletindo sentimentos de ordem e equil íbrio social, que tanto
enobrecem a presença de Minas nas horas que conturbam a vida
nacional.

Não poderíamos, nesta conclusão, deixar de fazer a nossa profissão
de fé no povo brasileiro e, em particular, nos órgãos de imprensa, que
são os veículos de suas manifestações, pois acreditamos que somente
através da livre manifestação e debate de opiniões conseguirá este povo
sair da grave e caótica crise que o assola na presente conjuntura. Os
Diários Associados, como organização de liderança na formação da
opinião pública, temos certeza, contribuirão, de forma efetiva, pa~a a
busca de soluções., pois eles jamais se furtaram, nos momentos crítiCOS
de nossa História, a erguer a sua bandeira em defesa da ordem, da
justiça e da prosperidade do País.

Jornalista Pedro Aguinaldo Fulgêncio, jornalista Camilo Teixeira
da Costa administradores renomados, profissionais competentes, de
rara sensibilidade e inteligência, colocadas a serviço da coletividade
montanhesa, recebam as nossas mais calorosas homenagens.
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29 DE SETEMBRO DE 1983.

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO
ESPECIAL PARA ENTREGA DA MEDALHA
DA ORDEM DO Mf:RITO LEGISLATIVO AO
DR. ANTONIO AURELIANO CHAVES DE
MENDONÇA, VICE-PRESIDENTE DA RE-
PÚBLICA.

Uma vez mais aqui estamos para agraciar, com a Medalha do
Mérito Legislativo, no grau de Grande Mérito, um brasileiro ilustre e
uma das grandes personalidades pol íticas e morais que, ao longo das
últimas décadas, vem percorrendo trajetória singular no horizonte da
vida pública mineira e brasileira.

Criada com o intuito de distinguir pessoas f(sicas ou jurídicas,
nacionais ou estrangeiras, que, pelos seus serviços ou mérito excepcional,
mereçam o especial reconhecimento da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, a Medalha do Mérito Legislativo vem sendo
atribu ida a pessoas de real destaque na sociedade, em virtude dos
relevantes serviços prestados ao Pais ou ao Estado.

Neste momento, a galeria dos agraciados é extraordinariamente
enriquecida com o nome do Vice-Presidente da República, S. Exa. o Dr.
Antônio Aureliano Chaves de Mendonça.

Presidente Aureliano Chaves, sente-se esta Casa, por muitos
motivos, orgulhosa de receber V. Exa. e de render-lhe sua homenagem,
outorgando-lhe a Medalha do Mérito Legislativo.

Se V. Exa. já possu ia de sua juventude a vocação do serviço
público, foi aqui, sob a inspiração dos Inconfidentes e dentro das
tradições de liberdade do Parlamento mineiro, que amadureceu sua
personalidade pol ítica.
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Mas, se pôde V. Exa. temperar-se nos debates desta Assembléia,
tivemos, em troca, o privilégio de seu convívio e o benefício de sua
importante contribuição ao patrimônio parlamentar de Minas.

Tais méritos e serviços levaram os mineiros a conduzir V. Exa., em
eleições diretas e livres, à Câmara dos Deputados, de onde seu partido o
convocou ao governo de Minas.

No exercício do governo de nosso Estado, soube V. Exa. agir de
forma a receber o respeito de seus adversários pol (ticos. Sem preju (zo
dos compromissos partidários, como é de sua reconhecida lealdade
pol ítica, manteve com a Oposição uma convivência alta.

Sr. Presidente, meus senhores, nascido em Três Pontas, o Dr.
Aureliano Chaves fez sua carreira em ltajubá, onde se formou em
Engenharia e se tornou professor. Iniciou-se na pol (tica no começo dos
anos 60, como Deputado Estadual pela antiga UDN, sendo escolhido
Líder do Partido e indicado Líder do Governo na Assembléia mineira,
pelo então Governador Magalhães Pinto. Foi, depois, Secretário da
Educação e Secretário de Comunicação e Obras Públicas.

Em 1967, elegeu-se Deputado Federal, e um dos seus discursos
daquela época, referente aos problemas da educação, foi considerado o
melhor do ano pelos cronistas parlamentares de Brasília.

Em 1970, ocupou a Presidência da Comissão de Minas e Energia.
Dois anos depois, ao fazer um discurso que levou a imprensa a considerá-
lo o melhor Deputado do ano, já identificava os perigos de uma crise
mundial de energia, propondo uma série de alternativas que não foram,
à época, devidamente avaliadas pelo Governo brasileiro.

Como Governador de Minas Gerais, caracterizou sua administração
a filosofia de que "em nosso Estado se trabalha para o homem, que não
é uma máquina constru ída segundo modelo montado para a execução
de um trabalho, mas uma.árvore que precisa crescer e desenvolver-se em
todas as di reções".

Em sua gestão houve constante diálogo com a classe pol ítica, com
a imprensa e integral respeito à opinião pública - prestigiando-se, assim,
os mais importantes porta-vozes do povo.

Naquele período, a preocupação com o desenvolvimento
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econômico não deixou esmaecer a tese de que o desenvolvimento só se
justifica no sentido da paz social, da participação solidária, da superação
de tensões, com a presença de todos na ação construtiva, para que se
possa estender também a todos os benefícios das conquistas realizadas.

Minas Gerais sempre viu, na figura do Dr. Aureliano Chaves, um
pol ítico que jamais deixou de reconhecer, na Oposição, segmento e
contraponto legítimo da sociedade.

O momento atual está marcado por um trágico quadro de recessão,
que coloca a economia nacional de quarentena, submetendo a Nação a
inenarráveis sacrifícios. Nesta hora, vemos agigantarem-se as figuras de
dois mineiros que dão extraordinária contribuição ao esforço pelo
retorno à normalidade democrática, em meio às turbulências sociais que
hoje ameaçam o Brasil: O Vice-Presidente Aureliano Chaves e o
Governador Tancredo Neves.

Sabedores de que, nessas situações, a presença do pol ítico se torna
valiosa, eles, mais do que ninguém, são os negociadores das controvérsias.
Porque este, meus senhores, é o tempo dos pol íticos. Sobre os ombros
da atual geração de homens públicos brasileiros pesa, presentemente, a
responsabilidade de assumir graves decisões, capazes de evitar a débacle
do País.

A recessão econômica em que ora se encontra mergulhada a Nação
traz, como conseqüência, o agravamento do quadro social e, por esse
motivo, aumentam a um grau intolerável as pressões sociais. Nesta hora,
só mesmo homens dotados de autêntica sensibilidade pol (tica podem
conciliar os mais variados interesses e preservar as conquistas
democráticas.

Sr. Presidente Aureliano Chaves, passa a Nação por um de seus
mais difíceis momentos. Não temo afirmar que nunca, em qualquer
crise do passado, estivemos mais próximos da tragédia do que agora.
Inútil é procurar os culpados. Sabemos que a caça 'às bruxas e a
expiação dos bodes não servem à conquista da prosperidade nem à
recuperação da paz. Temos que arquivar os ressentimentos do passado
mais próximo e unir as forças da razão, enquanto há ainda um pouco de
tempo. Se não formos capazes de reunir esforços, inteligência e
patriotismo, com a urgência da hora, a posteridade amaldiçoará nossa
geração, responsabilizando-a pela tragédia que, fatalmente, assolará a
Nação.
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Sabemos que V. Exa. comparte desta apreensão e conhece, mais
do que todos nós, sobretudo por haver exercido recentemente a alta
magistratura do Estado, a gravidade de nossa situação econômica e
social.

Já não é apenas a inflação que enlouquece os pais de família nem
as insanas taxas de juros que esmorecem os empreendedores e açulam o
apetite dos onzenários. Há todo um desânimo nacional, que pode
de~embocar na convulsão dos desesperados, se não agirmos com
presteza e renúncia.

Somos um Pa (s capaz de afrontar as dificuldades, de vencê-Ias. Se é
certo que agora o desafio é maior, maior também é o nosso povo,
amadurecido nas vicissitudes e ansioso por recuperar todo o seu destino.

Cumpre-nos, homens públicos, ouvir seu clamor de justiça e buscar
os mecanismos institucionais que nos permitam salvaguardar a dignidade
nacional no concerto das Nações e também assegurar a dignidade de
cada um de nossos cidadãos.

Cada homem tem direito ao trabalho, que assegura o pão para si e
sua fam í1ia. Esse mandamento singelo, que faz parte de todas as
declarações de direitos da maioria das Constituições modernas, está
sendo intencionalmente violado em nosso País, com a pai ítica de
recessão a qualquer preço, que nos está sendo imposta pelos credores
internacionais.

Não podemos acatar, em silêncio, como se fôssemos os únicos
culpados pela desordem financeira mundial, tais ditados. E preciso
reagir com serenidade, mas sem vacilações, e dizer a estes senhores que
não temos por que pagar, com o sacrifício de nossas crianças, a má
administração da economia do mundo.

Em verdade, o mundo hoje precisa desesperadamente dos
pol (ticos, pois s6 o pai ítico consegue administrar as controvérsias,
utilizando-se do diálogo e da negociação.

Governar, no mundo de hoje, é utilizar-se dos mais variados
recursos para tornar possível aquilo que é desejável. Como é pr6prio da
natureza humana desejar sempre mais e, às vezes, o impossível, há quem
defenda a recessão pol (tica para superar a recessão econômica, como se
os problemas vividos por todos nós, nesta quadra de desolação, não se
devessem precisamente ao afastamento de algumas das melhores figuras
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públicas dos centros decisórios do poder.

o Dr. Aureliano Chaves pertence ao grêmio dos que refutam com
veemência essas posturas obscurantistas, pois, para ele, "pol ítica é a arte
de tornar possível o que é necessário".

A hora, meus senhores, é de serenidade e ponderação, e esses
atributos, graças a Deus, fazem parte das práticas pol íticas de l\1inas, de
que o nosso homenageado de hoje é mestre consagrado.

Isto ficou patente há poucas semanas, quando, exercendo o cargo
de Presidente da República, soube atuar com harmonia, coesão,
parcimônia, discrição no falar e diligência no agir, ocupando espaço
intransferível no cenário pol ítico brasileiro.

Governou, superando as paixões e ressentimentos, no superior
interesse da Nação, pela qual somos todos responsáveis. Sem
comprometer a sua individualidade e mantendo a corência das suas
posições, atingiu a verdadeira conciliação, que consiste em não
comprometer individualidades nem fazer abdicar posições, assumindo a
postura de magistrado, como convém a um Chefe de Estado, especial-
mente nessa transição pol (tica por que passa a Nação, rumo ao
estabelecimento do estado de direito.

Pai ítico independente, leal ao Governo, porém jamais a ponto de
perder a sua individualidade ou contrariar as concepções maiores que
têm pautado a sua vida pública, pode-se dizer do ilustre Vice-Presidente
que soube, na interinidade, corresponder aos anseios nacionais,
conquistando a confiança da Nação brasileira, deprimida pela onda de
dificuldades e decepções dos últimos tempos.

O Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais, que V. Exa., Sr.
Vice-Presidente, já abrilhantou no passado, realiza hoje, ao galardoá-Io
com a Medalha do Mérito Legislativo, um ato da maior importância
cívica. Neste momento, acima e além das nossas filiações partidárias,
aqui estamos a homenagear um dos grandes Iíderes nacionais, para
quem a Nação se volta, nestes dias tormentosos, em busca de inspiração.

Sr. Presidente Aureliano Chaves, a força das nações reside na
liberdade de seus filhos, e essa liberdade se expressa politicamente nas
Casas parlamentares. As prerrogativas dos parlamentos, arrancadas ao
despotismo dos reis, constituem a segurança das sociedades humanas.
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~ nos parlamentos que a pluralidade das idéias conduz à
unidade da lei. V. Exa. - e me permito recordar aqui e agora - foi
sempre dos que defenderam a soberania das Casas Legislativas, mesmo
em momentos dramáticos de nossa História recente.

Merece, pois, V. Exa. a homenagem que lhe presta hoje a Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais - a velha provfncia da liberdade.

A Presidência deseja manifestar os agradecimentos deste Poder ao
Exmo. Sr. Dr. Tancredo de Almeida Neves, DD. Governador do Estado
de Minas Gerais, cuja presença abrilhantou de maneira especial esta
solenidade. Agradece ainda o comparecimento das demais autoridades e
convidados, bem como dos familiares do nosso agraciado.
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18 DE SETEMBRO DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO NA SOLENIDADE
DE LANÇAMENTO DO LIVRO MONAR-
QUIA PRESIDENCIAL, DE AUTORIA DO
DR. HlNDEMBURGO PEREIRA DINIZ.

Senhoras e senhores, é uma honra para nós saudar, na noite de
hoje, a pessoa do Dr. Hindemburgo Pereira Diniz, que prestigia a classe
pol ítica mineira, ao escolher a Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais para realizar o lançamento do livro Monarquia Presidencial
dedicado à análise da vocação monárquica do Executivo presidencialista.

Fruto da leitura de dezenas de obras de História e Direito, o livro
envereda-se pela percuciente análise do funcionamento do sistema de
governo presidencialista e da sua eficácia, no que tange à garantia da
representação e participação democráticas.

o presidencialismo, para o autor, antes de ser o fruto de ideais
filosóficos voltados para a criação de uma sociedade mais justa,
exprime, muito mais, o pragmatismo de "I íderes burgueses libertos dos
interesses colonialistas britânicos" e "preocupados em erigir uma ordem
legal que garantisse a independência e os privilégios conquistados", que
assegurasse "proteção eficiente à atividade mercantil e à prosperidade".

Foi muito feliz o autor em escolher tema de tamanha atualidade
nos estudos da ciência pol ítica. Com efeito, nos dias que correm,
pol íticos, cientistas, sociólogos, economistas, antropólogos, psicólogos,
educadores e outros profissionais preocupados com uma reflexão sobre
os problemas do nosso tempo, concedem a essa temática enorme impor-
tância. A estrutura e o modo de funcionamento dos governos afetam
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profundamente a vida dos cidadãos. O autoritarismo, caracterizado
pelo excesso de ingerência do Estado na esfera da vida pessoal,
representa hoje, em grande número de pa(ses, o maior obstáculo aos
projetos do indiv(duo. O homem público que não reserva uma parte do
seu tempo para refletir e, mais do que refletir, atuar no sentido de
modificar essa realidade, perde o contacto com um dos problemas mais
prementes da sua época. Da í a oportunidade do lançamento desta obra,
precisamente na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, um Poder que,
ao longo de sua fecunda história, desde 1710, com as Juntas da
Capitania, até a hora presente, vem atuando em consonância com a sua
alta destinação história, de poder autêntico, a serviço do povo, sempre
vigilante na defesa das liberdades democráticas.

Autêntica Casa do Povo, o Poder Legislativo tem sido, através dos
séculos em todo o mundo ocidental o templo da democracia e último
refúgio' dos cidadãos acuados pelas práticas do arb(trio. Não poderia
existir, pois, melhor foro para o debate das idéias po\(ticas.

Falar sobre a presonalidade de Hindembrugo Pereira Diniz é quase
desnecessário, porque seu nome alcançou, através dos anos, repercussão
dentro e fora das fronteiras de Minas Gerais. Técnico brilhante, que tem
colocado os seus conhecimentos em benefício do progresso deste
Estado, empresário e, ultimamente, escritor de sucesso, Hindemburgo
Pereira Diniz coloca-se, com a obra dada ao público no dia de hoje, no
centro dos grandes debates pol íticos nacionais.

Na qualidade de Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, desejamos, em nome dos membros deste Poder,
congratular-nos com o autor e formular votos par.a que as !déias tragam
a melhor contribuição nesta conjuntura da nossa Vida pai (tlca.
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26 DE SETEMBRO DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO NA SOLENIDADE
DE LANÇAMENTO DO LIVRO A RES/STEN-
elA PARLAMENTAR APOS /964, DE AUTO-
RIA DA JORNALISTA ANNA LÚCIA BRAN.
DÃO.

Uma vez mais nos reunimos, no salão nobre da Assembléia Legisla-
tiva do Estado de Minas Gerais, para fazer o lançamento de uma obra da
inteligência.

Trata-se desta feita, do livro A Resistência Parlamentar Após 64,
de autoria da jornalista Anna Lúcia Brandão. À satisfação de poder aqui
saudar esta jovem de vocação polimorfa - uma vez que, nela, se reúnem
as facetas da jornalista e da escritora - junta-se o natural orgulho de
quem pode contemplar o amadurecimento e a evolução intelectual de
quem, tendo iniciado a sua carreira como funcionária desta Assembléia
Legislativa, presta, hoje, na Câmara dos Deputados, valioso assesso-
ramento aos parlamentares federais.

Aliás, nos últimos tempos, temos podido verificar que diversos
funcionários egressos da Secretaria deste Poder - e alguns que conosco
permanecem - projetam-se, a cada dia, na vida intelectual, produzindo
estudos e análises que auxiliam sobremaneira os legisladores na árdua
tarefa que, neste momento, lhes reserva a História do Pa (s.

Temos absoluta e inabalável certeza de que A Resistência
Parlamentar Após 64, de autoria da jornalista Anna Lúcia Brandão, é
trabalho que se inserirá, de modo perene, entre as melhores produções
da inteligência qrasileira nas últimas décadas.

Temos constatado, com pesar, que as épocas que assinalam surtos
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intensos de autoritarismo têm o condão de, muitas vezes, estancar as
fontes de criatividade, desestimulando ou perseguindo aqueles que
desejam contribuir para a História do seu pa(s, através da meditação
séria e permanente sobre os problemas que afligem a sociedade. Mas
felizmente a experiência tem demonstrado que nada obstaculiza aqueles
que realmente desejam dar a sua contribuição. Nada esmorece a alma
dos que precisam estar sintonizados com o seu tempo. Nada apaga a
centelha criadora que, mesmo nas tempestades, timbra em se manter
acesa para, dessa maneira, iluminar os caminhos das gerações.

A resistência democrática levada a efeito neste Pa (s, ao longo de
sua História, contra os desmandos e arb(trios de toda a natureza, já
constitui, a esta altura, um importante cap(tulo na História pol(tica
deste Pa (s. Lendo as páginas dessa História, gerações e gerações de
brasileiros verão claramente que os representantes do povo nas Câmaras
Municipais, nas Assembléias Legislativas e nas duas Casas do Congresso
Nacional jamais renegaram os seus ideais nem se esqueceram da
representatividade dos seus mandatos. Estiveram sempre na linha de
frente dos embates pela democracia.

A perda dos mandatos, a privação da liberdade, o exílio e outras
violências foram as punições amiúde aplicadas a esses paladinos da
democracia.

Minas Gerais deu ao Brasil diversos exemplos desse indeclinável
compromisso com a liberdade; continua ainda agora a dá-los, quando,
através de alguns dos seus filhos mais ilustres, atua como verdadeira
locomotiva dos autênticos interesses nacionais, deflagrando, através da
Aliança Democrática, um movimento que pretende, a partir de janeiro
vindouro, restaurar no Pa(s a plenitude democrática e reconciliar a
sofrida Nação brasileira com os seus sonhos mais intensamente
acalentados.

E uma coincidência feliz que, precisamente nesta hora, aqui
estejamos a saudar o advento de um livro que, somando a tantos outros,
servirá de alimento intelectual a quantos, neste momento, buscam, para
o Brasil, o caminho da grandeza.
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I~ DE OUTUBRO DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO NA SOLENIDADE
DE LANÇAMENTO DO LIVRO o MUNICí-
PIO E SUA LEGISLAÇÃO. DE AUTORIA DO
DR. GENARO ASSUMPÇÁO PINTO DE
SALLES.

Srs. Deputados, meus caros servidores, o saber é um patrimônio
dos que não esmorecem no estudo, buscando-o diuturnamente, incansa-
velmente, conquistando-o afinal. O detentor do saber é sempre compe-
lido por um sentimento nobre, o anseio de servir, e passa a distribu(-Io
em benefício de quantos dele carecem.

E para celebrar o saber que nos reunimos aqui e agora, homena-
geando a cultura, a dedicação, o esforço e prestando honras ao mérito.

Há momentos na nossa vida em que nos sentimos mais do que
realizados. Parece que nos ufanamos de nós mesmos, mas, na realidade,
nos orgulhamos dos que nos rodeiam.

Sinto-me orgulhoso do mandato de Deputado que o povo me
confiou. Orgulho que se agiganta pelo exerc(cio da Presidência do Poder
Legislativo, a mim confiada pelo apreço de meus nobres pares.

Este sentimento cresce sobremaneira, quando, olhando em torno,
posso sentir o Poder Legislativo brilhantemente assessorado e servido
com dedicação e amor por funcionários do mais alto gabarito e do mais
alto padrão de cultura.

Esta casa não é apenas o foro de debate de temas pol (ticos e
partidários, econômicos e sociais, mas é também - e deve ser assim
considerada - como um cérebro propulsor e incentivador da cultura.

205



Ainda está na memória de todos a lembrança das comemorações
do Sesquicentenário do Poder Legislativo, oportunidade em que
expressões mais altas das ciências jurídicas do Pa ís, como o Mestre
Afonso Arinos de Melo Franco, o Senador Paulo Brossard de Souza
Pinto, o Ministro José Carlos Moreira Alves e o Governador André
Franco Montoro, debateram temas que, pelo seu conteúdo, pelo seu
interesse, pela sua oportunidade, vieram aumentar os conhecimentos
de quantos tiveram o privilégio de participar daquele certame.

Na oportunidade, fizemos o lançamento da obra Assembléia Legis-
lativa de Minas Gerais - Um Poder a Serviço do Povo, elaborada pela
Assessoria Técnico-Consultiva. Ali afloraram a dedicação, a cultura e a
inteligência de auxiliares aos quais nós, Deputados, temos confiado as
mais árduas e dedicadas tarefas.

E preciso que se diga que a equipe de assessores, pelo apego ao
trabalho, pelo cuidado com que elabora e informa um elevado número
de esboços de proposituras, nos merece real apreço e as expressões mais
sinceras de gratidão dos membros deste Poder.

Hoje esta Casa se reúne em festa, para lançamento do livro O
Município e Sua Legislação, trabalho nascido da inteligência, mas
também realizado com a alma, com o coração, de um dos nossos
assessores, que não descansa na pesquisa, não desfalece no estudo, nem
no trabalho, nem na busca de novos conhecimentos, credor da nossa
estima pessoal, do respeito e do apreço dos Deputados e colegas de
trabalho, personalidade que se distingue entre os que mais se
distinguem e que só mesmo a estima, o apreço e o respeito nos merece,
e principalmente o respeito: é o Dr.Genaro Assumpção Pinto de Salles.

O livro que hoje entregamos aos nossos administradores
municipais, aos prefeitos e vereadores, tem a finalidade de ajudá-los na
árdua tarefa de administrar o patrimônio que o povo lhes confiou.

A Assembléia Legislativa, a quem cabe o dever de preparar as leis
- e entre elas a de Organização Municipal - não poderia deixar
sozinho, na tarefa do preparo de comentários sobre aquelas que dizem
respeito à administração municipal, um abnegado advogado pertencente
ao quadro de servidores. A Mesa deliberou então patrocinar a impressão
do livro, convencida de que estava, e está, de fato, prestando um
relevante serviço aos que têm a missão de administrar bens públicos e o
dever do zelo, do cuidado, errando o menos possível, acertando o
máximo possível.

206

E uma oportunidade das mais felizes que tem a Assembléia Legisla-
tiva de prestar mais um relevante serviço à plêiade de homens públicos
que se dedicam ao nobre mister de administrar o patrimônio municipal
de todo o Estado de Minas Gerais.

Hoje, Dia do Vereador, foi o escolhido para o lançamento desta
obra, que haverá de servir de guia, de roteiro, para prefeitos, vereadores
e assessores municipais, contribuindo para esclarecimento de pontos,
muitos deles polêmicos e controversos.

Esta Casa se sentiu no dever de contribuir para o êxito da adminis-
tração municipal e assim, na qualidade de seu Presidente e em nome dos
meus pares, ofereço este trabalho a quantos têm o dever e a responsabi-
lidade de bem administrar o bem público.

Felizmente, a Assembléia Legislativa pode orgulhar-se, como de
fato se orgulha, de seus servidores e confiou a Genaro Assumpção Pinto
de Salles a tarefa de estudar a Legislação Municipal e editar este livro,
cujo lançamento ora se promove.

Vemos neste ~ompetente assessor alguém dotado de grande anseio
de servir - virtude que se eleva e brilha e se transforma em mérito,
porque quem dele é dotado, como o jovem e brilhante advogado
Genaro Assunção, serve com amor e com alma, e sua obra entrará para
a galeria dos cientistas do Direito e das leis de nossa Minas Gerais.

Tenho dito.
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6 DE OUTUBRO DE 1983.

DISCURSO PROFERIDO NA SOLENIDADE
DE LANÇAMENTO DO LIVRO TEORIA
GERAL DO FEDERALISMO. DE AUTORIA
DO PROF. JOS£ ALFREDO DE OLIVEIRA
BARACHO.

o lançamento, no salão nobre da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, do livro Teoria Geral do Federalismo, de autoria do. emérito
Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho, é um fato muito auspicioso,
pois se trata de valiosa e espontânea publicação, considerando-se não s6
a autoridade do escritor e mestre no campo da ciência jur(dica, como
também a visão e o talento pol (tico de que é dotado.

O Dr. José Baracho é um estudioso que, ao lado de outros juristas,
vem dando excelente contribuição ao Direito Público e aos estudos de
Ciência Pol (tica.

Como professor titular da Faculdade de Direito da Universidade
Federal de Minas Gerais, tendo ocupado inclusive o cargo de diretor
daquela unidade, é um homem situado no centro das preocupações
pol (ticas e sociais contemporâneas.

Não se contenta em sobrepor o gosto da erudição ou da pesquisa
jurídica à concretitude do compromisso pol (tico, mas deixa que ambas
as ciências se interpenetrem intimamente. Neste ponto reside, a meu
ver, o mérito maior de sua obra, uma vez que há, inegavelmente, uma
ligação muito estreita entre a teoria jur(dica e a praxis pol(tica.

O Direito, em razão de sua função normativa, tem o escopo especí-
fico de criar e aperfeiçoar os instrumentos que conduzem à colimação
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do bem comum, educando, humanizando, socializando, civilizando os
indivíduos e grupos sociais.

Com raízes plantadas no Estado nacional e na filosofia liberal do
poder, concebida pelo pensamento iluminista do Século XVIII, o
Legislativo busca conciliar os anseios democráticos do povo e das
lideranças pol íticas dos diversos partidos. com a necessidade de sobre-
vivência do Estado. Portanto, a par de suas atribuições de elaborar leis,
de fiscalizar e criticar o Executivo, destacou-se, desde o início de sua
instituição, a tarefa maior de, representando a diversidade conceitual e
doutrinária da nação, concretizar, através de acordos, o que comumente
chamamos de bem comum ou paz social.

Eis a í o ponto de convergência entre a atividade dos pol íticos e
dos escritores de Direito. O homem público tem, em última instância,
tarefas assemelhadas às do jurista, embora, pelas condições peculiares de
sua atividade, esteja mais vinculado a aspectos pragmáticos de questões
sociais.

Aos estudiosos compete a busca e elaboração das idéias que
formam o substrato da atividade pol ítica. Sua atuação se reveste da
maior importância, nos momentos de transição como o que estamos
vivendo, atualmente, no Brasil.

Transição - assim esperamos - para a plenitude da democracia e
do Estado de Direito. Há que se eliminar, e já, neste País, os resquícios
do autoritarismo e adaptar-se o universo jurídico às aspirações de um
povo que deseja ser livre, próspero e feliz.

Cabe aos pol íticos e aos juristas, neste contexto, conjugar criativi-
dade e trabalho, a fim de ajudar a concretizar esse desiderato, que, para
ser alcançado, pressupõe medidas práticas como substituição do atual
modelo econômico, declaração de moratória, reforma tributária, refor-
mulação da Lei de Segurança Nacional, eleição direta para o cargo de
Presidente da República e convocação imediata de uma Assembléia
Nacional Constituinte.

Avulta, dentro deste quadro, a contribuição de juristas do porte do
Praf. José Alfredo de Oliveira Baracho. O livro cujo lançamento ora se
faz no salão nobre da Assembléia Legislativa de Minas Gerais é
resultante de profundo e recolhido exame sobre essa matéria de
excepcional importância para quem, neste exato momento, está preocu-
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pado com o presente e o futuro do Estado brasileiro.

Temas como as teorias federalistas e a caracterização do Estado
Federal, a autonomia constitucional e a participação nas leis federais, a
repartição de competências, e tantos outras, representam
hodiernamente marcos referenciais nas cogitações de todo estudioso e
de todo homem público.

Por tudo isso, em nome da Assembléia Legislativa de Minas,
saudamos com entusiasmo e grande contentamento intelectual esta obra
jurídica, da lavra de um dos mais eminentes scholars da Casa de Afonso
Pena.
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8 DE NOVEMBRO DE 1984.

DISCURSO PROFERIDO NA SOLENIDADE
DE LANÇAMENTO DO UVRO MANUAL
DO VEREADOR, DE AUTORIA DO SENA.
DOR ALFREDO CAMPOS.

Mais uma vez, tenho a honra e a felicidade de presidir o lançamen-
to de um livro nesta Casa.

Hei de principiar esta saudação ao autor da obra Manual do Verea-
dor com as palavras sublimes do poeta, o eterno amante do belo, que
em versos sabe homenagear aqueles que não guardam o saber para si,
mas o distribuem em livros que em nossos melhores amigos e incompa-
ráveis companheiros se tornam:

Oh! Bendito o que semeia livros!
Livros a manchei as,
fazendo o povo pensar.
O livro caindo n'alma
é gota que faz a palma,
é chuva que faz o mar.

E bom distribuir livros e fazer o povo pensar, principalmente
quando está, como o povo brasileiro, livrando-se dos últimos resqu (cios
do arb(trio, dos livros censurados, das informações dirigidas.

O livro feito com alma é uma tribuna incomparável; enriquece o
leitor e sublimiza o seu autor.

Não quero tecer loas ao autor do livro de hoje, o Senador Alfredo
Campos, mas lhe devo as honras que o mérito lhe confere. Há homens
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que, por mais modestos que sejam, não escapam à admiração dos
seus patrícios. Cada 'passo dado na vida se constitui num ato de lealdade
às suas convicções cívicas e democráticas, que afloram e se evidenciam
de tal forma que, mesmo escondidos sob o manto da modéstia, eles se
tornam credores do nosso apreço e da nossa estima.

Entre as figuras humanas desse porte, surge a personalidade do
defensor das instituições democráticas, do amante do Direito e da
Justiça, do jovem pol ítico capaz de servir, do incansável batalhador
neste mister, a quem todos nós nos sentimos compelidos a admirar, o
autor da obra que hoje é lançada, o eminente e combativo Senador
Alfredo Campos.

Durante as lutas democráticas que empreendemos, nas nossas
reuniões partidárias, destacava-se sempre, como continuaa destacar-se,
pelo brilho de sua inteligência, pela veemência de suas opiniões, pela
sensatez de seus conceitos aliados à lhaneza do trato.

Soldado do nosso partido, enfrentou a disputa eleitoral e
concorreu, brilhantemente, para que o nosso partido conquistasse mais
uma cadeira no Senado da República.

o destino quis, porém, que o titular da cadeira, o Dr. Tancredo de
Almeida Neves, fosse chamado para ocupar a governança de nosso
Estado, e o jurista Alfredo Campos assume o seu lugar, brilha na
Câmara ~Ita com o fulgor de sua inteligência e cultura e honra Minas
Gerais.

Hoje, temo-lo aqui, colocando nas mãos dos prefeitos e vereadores
um estudo sobre as leis que regem e orientam a administração pública
municipal.

A sua contribuição o torna companheiro inseperável dos que
estudam e dos que assessoram os nossos administradores municipais,
muitas vezes emaranhados na imensidão de textos legais em que se
transformou a nossa legislação.

o Senador Alfredo Campos, ao editar esta obra, roteiro dos"c1ue se
dedicam à vida pública nos mais distantes e remotos rincões de Minas
Gerais, nos dá a certeza de que não se desligou das célulàs da
nacionalidade, que são os municípios, de que não se esqueceu das suas
origens.
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Guindado a uma das mais altas posições do País, não se esqueceu
de que vem do interior nem olvida o seu dever de retornar sempre.
Ficará, agora, presente na obra que escreveu, que será manuseada por
milhares de vereadores, prefeitos e assessores, que ali irão dirimir suas
dúvidas e encontrar solução para os inúmeros e incontáveis problemas
inerentes à administração pública.

o livro é a semente que germina, e toda semente se faz árvore, gera
flores e frutos. Semeando pensamentos e lições, o nobre Senador
Alfredo Campos, que já. goza do maior respeito de todosl)s mineiros,
colherá os frutos da estIma e as flores da gratidão, porque auxiliará o
vereador e o prefeito a solucionar, sabiamente, os problemas que lhes
são postos no cumprimento de suas atribuições.

Inúmer~s vezes recebemos aqui, e com muita honra e prazer, os
nossos prefeItos e vereadores, que buscam na nossa Assessoria o esclare-
cimento de suas dúvidas.

. A Presidência desta Casa jamais se descuidou do 'dever de propor-
cionar aos administradores municipais os esclarecimentos solicitados e
por isso mesmo, não teve dúvidas em patrocinar o lançamento do livr~
~ Município e sua Legislação, de autoria do Dr. Genaro Assumpção
Pinto de Salles, um dos mais ilustres advogados da Assessoria
Técnico-Consultiva da Assembléia Legislativa ..

Naturalmente, agora, as dúvidas serão esclarecidas no manusear
deste livro, que sobre a mesa do administrador e do legislador municipal
haverá de estar sempre, como mais uma obra esclarecedora e indicadora
de rumos.

Es~a solenidade, que tenho a honra de presidir, torna-se num
ac~nteclmento do mais alto significado, pois conta com a presença do
eminente homem público, o futuro Presidente da República, Dr.
Tancredo de Almeida Neves.

Para encerrar a minha saudação ao Senador Alfredo Campos
deixei, propositadamente, uma palavra ao ilustre ex-Governado;
Tancredo Neves, porque, a partir de 15 de março de 1985, será ele
quem, dando prioridade à educação e à cultura, irá distribuir livros a
manchei as, para o povo pensar, e, distribuindo livros, há de conduzir
esta ~ação à democracia plena, repudiando os regimes de exceção,
respeitando a palavra das urnas, o voto secreto e direto para eleição de
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INOICE CRONOLÓGICOtodos os mandatários deste Pa (s, desde o Vereador até o Presidente do
Brasil. Não poderia deixar de me referir a Tancredo Neves nesta soleni-
dade, porque a sua presença se constitui numa homenagem ao autor do
livro que ora é lançado e também a esta Casa, que sempre prestigiou e
de onde saiu para a sua grande caminhada, durante longos anos a serviço
desta Nação.

Distribuindo livros sim, para que os casu (smos desapareçam e,
às vésperas de eleições, não queiram mudar as regras do jogo, porque,
como a gota que faz a palma, como a chuva que faz o mar, o livro traz
lições de direito e de democracia que haverão de estar perenemente na
consciência de nossa gente, impregnadas em sua alma.
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